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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

ناهج مناهج احلالل واحلرام بكرمه  ،ارع مشارع األحكام بلطفه وأفضالهش احلمد هلل 

فأبان معامل الدين  ،ألممرسوله الذي بعثه إىل كافة اخللق وا یوالسالم عل ونواله. والصالة

 ؛وبعد، أصحابه وأتباعه ذوي املجد والكرموعىل ٓاله و ،ثارهٓاو

 ؛وأوىل الفضائل بالتفضيل والتحصيل ،ن أحق املفاخر بالتوقري والتبجيلفإن علوم الدي

إىل الفوز بالكرامات يف  واملرقاة املنصوبة ،ملسلوكة لنيل السعادات يف الدنياإذ هي الطريقة ا

 ،إذ هو أرشف العلوم وثاين األساس ؛وروايتهملسو هيلع هللا ىلص  حديث رسول اهلل ال سيام علم ،العقبى

 ،وأدقها مسالك   عبها مدارك  أصول الفقه الذي هو أصعلم و ،واملقدم عىل اإلمجاع والقياس

ء ونجوم سام ،ت لطائف علوم الدين كامنة اآلثارلواله لبقيو ،وأمتها فوائد   وأعمها عوائد  

وال تدرك حماسنه  ،ال تدخل ميامنه حتت اإلحصاء ،الفقه واحلكمة مطموسة األنوار

 .باالستقصاء

 هنا بقيت يفأال إ ديام وحديثا يف هذين املوضوعنيألجل هذا كثرت تصانيف العلامء ق

كمبحث أصول احلديث عيل منهج  ،كملأودراسة  ،كثرأعناية  یلإ اخلبايا زوايا حتتاج 

 یوكذا الفتو ،أصحابه ريض اهلل عنهموملسو هيلع هللا ىلص زمن النبي مبحث االجتهاد والتقليد يفو ،احلنفية

ث ويف األخري مباح ،و أسامء املفتني من الصحابة الكرام ريض اهلل عنهم ،يف ذلك الزمان

فهذه الرسالة تلقي  ؛سيام زمن النبوة و اخللفاء األربعةال ،والتعديل يف خري القرون اجلرح



 

هنا أالبعض  فطاش هبا ما يتومهه ،فتنريها للناظرين ،هذه الزوايا املغمورة املطمورة أضواء عىل

 مباحث ظهرت بعدئذ.

 ال ينفع مال وال بنون.ة يوم رين جيعلها ذخأو  ،ن ينفع هبا العامة واخلاصةأأسأل  اهلل ف

 

 كتبه حممد عبد احلليم النعامين

عفى اهلل عنه



 

 
 
 

 الفصل األول

 
 مباحث هامة 

 واالجتهاد والتقليد ىحول الفقه والفتو
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 مباحث
 واالجتهاد والتقليد ىحول الفقه والفتو

 

 الفقه يف الدين: مكانة* 

أكدعىل حتصيله يف كتابه العزيز  حيث -سبحانه وتعاىلى -به  أمر إن التفقه يف دين اهلل مما

ُهوا َطائَِفة   ِمنُْهمْ  فِْرَقة   ُكل   ِمنْ  َنَفرَ  َفَلْوَل ﴿قائال:  ينِ  ِف  لَِيَتَفقَّ  إَِلْيِهمْ  َرَجُعوا إَِذا َقْوَمُهمْ  َولُِينِْذُروا الد 

ُهمْ  َذُرونَ  َلَعلَّ :  .[١٢٢التوبة:]  ﴾ََيْ انِي يَ  ُكوُنوا﴿وقا ل تعاىلى  [79:ٓال عمران] ﴾َربَّ

  (١): كونوا حكامء فقهاء.أي قال ابن عباس رىض اهلل عنهام يف تفسريه:

م أمته وأمرالرسول أن يعل   ،ىل  تعليم الفقه من فرائض النبوةوقد جعل اهلل سبحانه وتعا

ُمُهمُ ﴿: طريق التفقه، وقال تعاىل ْكَمةَ  اْلكَِتاَب  َوُيَعل   .[١٢9البقرة:] ﴾ َواحْلِ

تعليم احلكمة، قال ابن جرير  ويذكرفيها ،اهلل سبحانه وظائف الرسول ة يعدففي هذه اآلي

هي السنة وقال  فقال بعضهم: اختلف أهل التأويل يف معنى احلكمة، الطربي يف تفسريه:

رمحه وهكذا قال مالك . والفهم للرشيعة ،والفقه يف  التأويل ،املعرفة بالدين :احلكمة بعضهم:

  (٢) اهلل.

                                                           

 .والعمل القول قبل العلم باب العلم، كتاب البخاري، (١)

 .١/١٢٤ القدير فتح: أيضا وانظر١/٦٥٤ البيان جامع (٢)
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 ك أن املراد من احلكمة هوالفقه والفهم للرشيعة.فتبني من ذل

 تعريف الفقه:

قال ابن األثري: الفقه يف األصل: الفهم، يقال: فِقه الرجل بالكرس إذا فهم وعلم، وفُقه 

بالضم إذا صار فقيها عاملا، وقد جعله العرف خاصا بعلم الرشيعة، وختصيصًا بعلم الفروع 

 منها.

خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف » -صىل اهلل عليه وسلم-قوله النووي عند اإلمام قال

 (١) ء عاملني باألحكام الرشعية الفقهية.فقهاء صاروا :أي، «هوااإلسالم إذافقُ 

  (٢) األحكام الرشعية بأدلتها السمعية. معرفة :التفقه يف الدين وقال العالمة ابن تيمية:

 

 يف تفقيه الصحابة: ملسو هيلع هللا ىلصأسلوب النيب * 

وأدىى  للرشيعة، والفهمِ  يف التأويل، والفقهِ  ،بالدين ليعلمهم طريق املعرفةملسو هيلع هللا ىلص قام النبي

 املهم يف ثالث مراحل: الواجب  ا هذ

 ؛طريق استنباط األحكام بالعقل وتعليمهم باألسلوب العميل إراءة :املرحلة األوىل

: أتى صحيح البخاري يف األسلوب،كام هلذا والسنن لشاهدنا أمثلة عديدة السري فلوتتبعنا

ماتت، فقال النبي  إن أختي نذرت أن حتج وإهنا فقال: ،النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل رجل

اهلل فهوأحق  دين فاقضِ  قال: قال:نعم، كنت قاضية؟ لوكان عليها دين أ صىل اهلل عليه وسلم:

 (3) .باألداء

                                                           

 .٢/٢٦٨النووي برشح مسلم لإلمام الصحيح اجلامع (١)

 .٢/٨: الفتاوىى  جمموعة (٢)

 .٦/٢٤٦٤ نذر وعليه مات من باب والنذور، األيامن ابكت البخاري، صحيح  (3)



  5 مباحث  ف أصول احلديث

 

يف يريب وك كيف يستعمل العقل يف تعرف احلكم؟ملسو هيلع هللا ىلص ه ترى النبياملثال ونظائرِ  اففي هذ

األحكام من النصوص الواردة  ويستنبطوا، أصحابه بمبارشة العقل حتى يعرفوا النظائر

 نص. هلا يوجد للحوادث النازلة التي ال

 حثهم عىل التفقه وبيان فضائله:: املرحلة الثانية

 )صحيح البخاري، .«يفقهه يف الدين اهلل به خرياً  من يرد» :قال النبي صىل اهلل عليه وسلم

 .(١/39باب من يرداهلل به خريا.  ،ب العلمكتا

نفع، وإن استغنى نعم الرجل الفقيه يف الدين، إن احتيج إليه »:ملسو هيلع هللا ىلص وقال رسول اهلل -٢

 .(عن رزين 3٦ /١مشكوة املصابيح، كتاب العلم:) .«هعنه أغنى نفس

 خدام العقل يف التعرف عىل الرشع بتعابريتض أصحابه عىل اسحير  ملسو هيلع هللا ىلص فلم يزل النبي

 فة.خمتل

 حتى يكونوا ذوي بصائر بالتدرب العميل،ه بمرآ حتكيمهم ف القضايا املرحلة الثالثة:

 :ال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمق»: قريضةيف بني بن معاذ  قضاء سعديدل عليه: اومم   

 ولكن أرش، أجل، فاعله، قال: قدأمرك فيهم بأمٍرأنت  إنى أعلم أن اهلل  قال:، يف هؤالء عيلي  أرش

والذي نفيس بيده لقد » :فقال ت ذرارهيم،يوسب ،مقاتلتهم هم لقتلُت أمر   ُت لي  وُ  لو قال:

 ). ١/٢٨٨سري أعالم النبالء ( .«عليهم بالذي أمرين اهلل به أرشت  

الصحيح ملسلم:كتاب  («.فيهم بحكم اهلل لقدحكمت   قال:» ملسلم: ويف رواية

 ). ١7٦٨ديث اجلهاد،باب جواز القتال من نقض العهد رقم احل

أحسن و اعتناء، ى أصحابه بأشدوربي  الواجب خري قيام، ألداء هذاملسو هيلع هللا ىلص قام النبي لقد

 ففطنوا أن هلذه األلفاظ معاين   عىل درك املعاين اخلفية، قادرينأثمرت فئة فهيمة حتى  تربيتهم

واستعامل الرأي عىل  من الوصول إليها، واليمكن ذلك إالبالتعقل، وراء ظواهرها البدي 
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النبي  فشاع التعقل والتفقه بني الصحابة يف عهد ،جه الذي تعلموه من سيدهم ومعلمهمالو

 صىل اهلل عليه وسلم.

 

 النيب صلى اهلل عليه وسلم:د واحلكم بالرأي يف عه الجتهادا* 

أمثلة كثرية عىل استعامل الرأي لدرك معاين  لوجدنا؛ اآلثار السنن وتتبعنا طالعنا فلو 

يتضح  ما ر  د  ق سع البسط والتفصيل، فنوردُ ي البحث ال ونطاُق  املنري، العهد النصوص يف ذلك

 :به الكالم

اليصلني أحد إال  األحزاب: يوم   ملسو هيلع هللا ىلص رىض اهلل عنهام قال: قال رسول اهلل عن ابن عمر :١

وقال  ،، فقال بعضهم : ال نصىل حتى نأتيهايف بني قريظة، فأدرك بعضهم العرص يف الطريق

 ف واحدافلم يعن   ،ذلك للنبي صىل اهلل عليه وسلم ر  كِ ذلك، فذُ  ، مل يرد منابل نصىل :بعضهم

 .(٢/9٢الصحيح لإلمام مسلم:)منهم. 

ام وصل يا عن أيب سعيد :٢ فتوضأ  ،يف الوقت ثم وجدا ماءً  ،رىض اهلل عنه أن رجلني تيم 

 ،هلل عليه وسلمالنبي صىل ا كان يف الوقت، ومل يعد اآلخر، فسأال أحدمها وعاد لصالته ما

أنت فلك مثل سهم  أما :لسنة، وأجزأتك صالتك، وقال لآلخرعد: أصبت افقال للذي مل يُ 

 .(33٨برقم ١/٤٢يصىل: املاء بعد ما باب املتيمم جيد ،كتاب الطهارة داود، أيب)سنن مجع. 

داود يف  رواه أبو) .بن العاص ريض اهلل عنه يف غزوة ذات السالسل عمرو :حديث 3

 .(١) (33٤ :الربد، رقم احلديث  ، باب إذا خاف اجلنبةالطهار

                                                           

 أن اغتسلت إن فأشفقت السالسل ذات غزوة يف باردة ليلة يف احتلمت: قال العاص بن عمرو عن  (١)

 وأنت بأصحابك صليت عمرو يا: »فقالملسو هيلع هللا ىلص للنبي ذلك فذكروا الصبح بأصحايب صليت ثم فتيممت، أهلك

 كان اهلل إن أنفسكم تقتلوا وال}: يقول اهلل سمعت إين وقلت تسالاالغ من منعني بالذي فأخربته «جنب؟

 .شيئا يقل وململسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فضحك[ ٢9: النساء] {رحيام بكم
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فهذه أمثلة تدل عىل أن استعامل العقل يف فقه األحكام واالجتهاد بالرأي لتعرف املراد من 

لتي فكانوا جيتهدون يف النوازل ا م؛ عليه وسلالنبي صىل اهلل يف عهد النصوص كان أمرًا سائًرا

ا، وهم غُ  أدى إليه  ويعملون بام ،النبي صىل اهلل عليه وسلمب عن يي الجيدون فيها نص 

ره أوملسو هيلع هللا ىلص هلم الفرصة فيعرضونه عىل النبي تواليألون، ثم إن أتيح ،اجتهادهم يبني  فيق 

بل يتبسم تارة،  استعمل العقل عىل وجهه، زجره إذا أو ،ف أحداعني ملسو هيلع هللا ىلص خطأهم، ومل يثبت أنه

 .يستحسن فعلهم واليؤثم أحداً و ،ويضحك تارة

 

*** 
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 أمهيته و شروطه ،االجتهاد

أن املفتي جيب أن يكون من أهل  علی أمجع العلامء والفقهاء :قال البزدوي يف أصوله

 حيفظ فيه قوالمن أقوال املتقدمني. ال حيل له أن يفتي فيام وال، االجتهاد

ن يعلم من أي مل ما حيل ألحد أن يفتى بقولنا ال أنه قال: ويف الظهريية: روي عن أيب حنيفة

تقليد اإلمام من غري دليل يف األحكام، فكيف جيوز تقليد  جيوز فإذا كان ال .قلنا. انتهى

 .للرضورة للعامي أن يقلد العامل املقلد جيوز نعم إىل مقام املجتهدين، وصلوا املقلدين الذين ما

ن يزعم وغريهم؛ مم واملنطقي، النحوي، والرصيف، ال بالعامل هوالعامل بأقوال الفقهاء، واملراد

بقول من هوأفقه وأورع من  استفتى يف حادثة يأخذ أنه من الفقهاء الفضالء، ثم العامي إذا

يعنى  ،أن يكون مفتيا يصلح  أن الفاسق ال يف املحيط يف رشح املجمع: املختار عىل ما ،العلامء

 روايته )كذا ينقل وربام يراعي صاحبه يف حاله، وربام يكذب يف مقاله، ألنه ربام ؛ولو كان عاملا

مقامه يف باب  له الرواية، فكذا يصح   ، ومن املعلوم أن الفاسق المقام انتقاله يف يف األصل(

 واهلل الويل اهلادي يف البداية والنهاية. ،الدراية

 وقيل:، الديانة يتهم أمر فإن هبا ؛عىل اخليانة اإلرصارال نة مبنى الفتوى عىل األما وألن

 .أينسب إىل اخلط ال كي ألنه حيتاط فيه من السمعة والرؤيا، تيا،يصلح للناس أن يكون مف

من يكون عاملا  فأهل االجتهاد :وأما أهليته، ذل اجلهود لنيل املقصودب :ثم االجتهاد لغة

إن رشط صريورة املرء  بالكتاب والسنة واآلثار و وجوه الفقه، كاميف املحيط والظهريية:

دون مايتعلق به املواعظ  ،يتعلق به األحكام ما مقدار جمتهدا أن يعلم من الكتاب والسنة

ليعرف معاين  ،له معرفة بالفقه ،أن يكون صاحب حديث :وحاصله :ويف اهلداية والقصص.

 ، لزيادة علمه ودرسه فيه،منسوب إىل احلديث :أي ،له معرفة باحلديث ،االىثار، أوصاحب فقه
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 :أي ،له معرفة بالفقه ،أو صاحب فقه ،ثوليس هو يقدر علمه يف احلدي ،ولكن له فقه أيضا

 (. ـه٨٥٤)املتوىف  ذكره ابن الضياء كذا ،منسوب إىل الفقه

، حمدثا خاليا عن الفقه والدراية وال عن حفظ الرواية، جمردا فقيها ال يكونأنه  وباجلملة

يعرف هبا عادات  ،وأن يكون صاحب قرحية بينهام يف باب اهلداية. قيل: بل يكون جامعا

 يبتني عليها يف مقام القياس. ألن من األحكام ما، ناسال

سنة مما بلغ الرجل أن يكون عاملا بالنصوص من الكتاب وال ويف رشح اإلتقاين: وإذا

 وحيرم عليه تقليده غريه، ،، و جيب العمل باجتهادهتعلق به األحكام الرشعية، يصري جمتهداً 

 كذا يف امليزان.

بدالئل  أهل االجتهاد يف مسائل الفقه من يكون عاملاويف أصول البزدوي: الصحيح أن 

 والقياس. والسنة واإلمجاع الفقه، وهي الكتاب

 له االجتهاد. إن كان صوابه أكثر من خطأه حل   ويف أصول األسرتوشني: قال بعضهم:

أصاب فله  إذا إن املجتهد حتى قلنا: ؛فاإلصابة بغالب الرأي ؛وأماحكم االجتهاد ويف النهاية:

 واحد. ران، وإن أخطأ فله أجرأج

وأن يعرف  ،من الناسخ واملنسوخ يف كتاب اهلل ويف املحيط: ينبغي للقايض أن يعرف ما

البعض عىل البعض باجتهاده، فام مل جيد يف كتاب  ح قول  لريج   ،فيه اختالف العلامء املتشابه وما

أن يعرف الناسخ واملنسوخ  وينبغي جاء عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، بام  اهلل، يقيض

وجيب أن يعلم  األشبه ويميل اجتهاده إليه، هو فإن اختلفت األخبار يأخذ بام؛ األخبار من

فإن منهم من ؛ وجيب أن يعلم مراتب الرواة، اآلحاد كان من أخبار وما، واملشهور ،املتواتر

من مل يعرف بذلك،  ومنهم ،كاخللفاء الراشدين والعبادلة وغريهم ،بالفقه والعدالة رف  عُ 

فيها يشء عن رسول اهلل صىل اهلل  د  مل يرِ  وإن كانت حادثة ،ومنهم من مل يعرف بطول الصحبة

فإن كانت الصحابة فيها خمتلفني جيتهد يف  اجتمع عليه الصحابة، يقىض فيها بام ،عليه وسلم
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 لفهم مجيعاوليس له أن خيا ،أهل االجتهاد كان من بعضهم عىل بعض إذا ويرجح قول   ،ذلك

اف عدا القولني باطل، وكان اخلصي  ألهنم مع اختالفهم اتفقوا عىل أن ما ؛خرتاع قول ثالثاب

 واليفضل قول اجلامعة عىل قول الواحد .، ذكرنا ما يقول ذلك، والتصحيُح 

 اتفاق كل صحايب عىل حكم بأقواهلم وهذا أحدمها: بطريقني، الصحابة ينعقد ثم إمجاعُ 

، وبلغ قول بعض فقهائهم بأن اشتهر تنصيص البعض وسكوت الباقني، :اينوالث متفق عليه،

مذهبنا ولكن هذا اإلمجاع يف املرتبة دون األول،  وهذا ومل ينكروا ذلك، ،الباقني ذلك فسكتوا

 وإن وجد .، والثاين ظنيخمتلف فيه، يعنى فاألول إمجاع قطعي ألن األول جممع عليه، والثاين

، فعىل قول الكرخي ال شك له حكم حكم إال واحدًا بأنه خالفهم لصحابة اتفاق عىلمن ا

 مع اإلمجاع ينعقد ال، جتهادله اإل إن سوغوا هو قول الشافعي، والصحيح عندنا:، واإلمجاع

 املال، مجيع ثلث لألم: قال وأبوين، زوج يف عنهام اهلل ريض عباس ابن خالف نحو خمالفته،

قىض قاٍض  بدون قوله حتى لو  روا عليه ثبت اإلمجاعبل أنك االجتهاد له يسوغوا مل وإن

النقد، فإن الصحابة  نحو خالف ابن عباس يف ربا، قضاءه بجواز بيع الدراهم بالدرمهني ينفذ

 .عليه ثبت اإلمجاع بدون قوله. ملا أنكروا

، ولنتحول إىل مباحث أخرى، واهلل ويل التوفيق، وليكن هذا ختام الكالم يف بيان منهجه

 ، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.وبه الثقة، وعليه التكالن

 

                                                           

 .٨/٨املحيط الربهاين،   (١)
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 المباحث المختارة ألصول الحديث

 من أصول السرخسي
 

، وقد انتقينا بعض  أصول احلديث من كتب أصول الفقهلقد ساقنا البحث عن الفقه إىل

باهلل ون دارسوالاب حتى ينتفع هبا ة من أصول الرسخيس لندرجها يف هذا الكتاملباحث اهلام

 التوفيق. 

لقد عني املحدثون بأصول احلديث و مصطلحاته عناية فائقة، وعنايتهم هذه قديمة قدم 

 فن احلديث الرشيف، وكانت هلم أصول وقواعد ينتقدون احلديث يف ضوء ها انتقاد الصرييف

، كام كانت للفقهاء أصول السمني، ويميزون بني الغث ومن اخلالص احلاذق للنقد البهرج

ختتلف بعض اليشء عن أصول املحدثني حيكمون يف ضوء ها عىل احلديث بالصحة و  أخر

 .قد ختتلفالقواعد قد تت فق وهذه األصول و، والضعف

يث لفات يف أصول احلدؤه يف هذا املوضع هو أن مجيع امل، ومما جتدر اإلشارة إليهذا

ليست هي من ، واملتداولة بني أيدينا هي أصول وضوابط من وجهة نظر املحدثني وأهل األثر

جر رمحه اهلل تعاىل وجهة نظر الفقهاء وأهل النظر، كام رصح بذلك حافظ الدنياالعالمة ابن ح

 : «رشح النخبة»حيث يقول يف كتابه  ،ـه٨٥٢املتويف  ،ـه77٢املولود 

 «الخ ...واحلديث القديم يف لألئمة كثرت قد احلديث أهل اصطالح يف التصانيف فإن»

هل أ مصطلح يف الفكر نخبة توضيح يف النظر نزهة» ـب كتابه احلافظ عنون السبب وهلذا 

 .«األثر
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هي التي رسدها أئمة املذاهب األربعة ، وإن للفقهاء وأصحاب النظر أصوالً أخرو

 .«السنة كتاب» حتت عنوان لفة لألصولؤكتبهم امل يف (الشوافع و احلنابلة ، املالكية ، احلنفية)

الرائج  نهج الدرايوإن سبب إدراج كتب أصول احلديث التي أل فها أهل األثر يف امل

هو اجلواب عن إيرادات أهل احلديث بمصطلحاهتم الرائجة عندهم، وال غرو فإن تلك  عندنا

ت وشاعت بعدطلحاملص  أيب اإلسالم لشيخ «حالصال ابن مقدمة» ذيوع كتاب ات قد عم 

( لذلك استخدم مشاخينا نفس  ـه٦٤3ـ /ه ٥77الصالح رمحه اهلل تعاىل ) بن عثامن بن عمرو

د عليهم،  تي تصادم أصول األحاديث الصحيحة اليعللون فإن الفقهاء املصطلحات للر 

ون، والفقهاء املجتهدين حتجاج هلذا الوجه يف ضوء : أن هذا احلديث ال يصلح لإلينص 

 صول املقررة عندهم.األ

، وإن أصحاب حدثني التي مل يعمل هبا الفقهاءفإن األحاديث الصحيحة عند امل: لذلك

مل يدعوا املذاهب األربعة قد استوفوا الكالم يف بحث السنة عن سبب عدم عملهم هبا و

( ـه ١٢39ـ  ـ ه١١٥9، وهلذه الغاية أل ف الشاه عبد العزيز رمحه اهلل تعاىل )جمااًل  عرتاضلإل

هي ، واختالف وجهات نظر املذاهب األربعة املشرتكة مستقلة تلقي األضواء عىلرسالة 

 .«مآخذ املذاهب األربعة بيان«موجودة يف فتاويه حتت عنوان 

 «الرسخيس أصول«و بناء عىل هذه الرضورة انتقينا هذه الرسالة املخترصة من كتاب 

 حواشيه يف ألصقنا كام للفائدة وتتميامً  بللطال تسهيالً  عناوين هلا ووصفنا السنة، بحث

ة نصوصاً   أواملواضع املغلقة املواضع بعض يف «األرسار كشف« كتاب من نادرة مفيدة عام 

 .النصوص تلك بنقل إال مذهبنا واليتبني وتفصيل، بسط إىل حتتاج التي

شكاة م«التعليمي للطالب الدارسني  نهجعليه فإن هذا الكتاب يستحق أن يوضع يف املو

فقهائنا ليكونوا عىل بينة من  ليتعرف الطالب عىل أصول احلديث من وجهة نظر «املصابيح

 نعله اجلواب  حينئٍذ يتسنىو، وضوا غامر احلديث النبوي الرشيفهم قبل أن خيمرِ أ

رة عندهم، عىل أن هذه العجالة ال تكفي  اإليرادات الواردة عىل فقهائنا يف ضوء األصول املقر 
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ينري له  ئمنار للناشلكنها عىل كل حال مفتاح للمبتدئني للولوج يف هذا املضامر، وباملرام و

ه بمناهج الفقهاء يف أخذ احلديث يصول إىل مدارج علم احلديث النبوى، والطريق للو برص 

 النبوي الرشيف.

 وهذا أوان الرشوع:
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 شرائط الراوى حًدا وتفسرًيا وحكًما:* 

 ( وجمهول ٢)( معروف ١)الرواة قسامن:  اعلم بأن :قال ريض اهلل عنه

 املعروف وأقسامه:

  : فاملعروف نوعان

 جتهاد.بالفقه والرأي يف اإل : من كان معروفاً ١

 .ن الضبط واحلفظ ولكنه قليل الفقهبالعدالة وحس اً : ومن كان معروف٢

 

 [حتجاج بحديث الفقيه املعروف وتقديمه عىل القياساإل]  

الراشدين والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأيب موسى  فالنوع األول كاخللفاء

األشعري وعائشة وغريهم من املشهورين بالفقه من الصحابة ريض اهلل عنهم وخربهم حجة 

 اً وجوب العمل سواء كان اخلرب موافقموجبة للعلم الذي هو غالب الرأي ويبتنى عليه 

للقياس يرتك القياس  اً أيد به وإن كان خمالفللقياس ت اً له، فإن كان موافق اً فاس أوخمالللقي

 .ويعمل باخلرب

 [الواحد والرد عليه تقديم مالك القياس عىل خرب]

ياس ألن الق كان مالك بن أنس يقول: يقدم القياس عىل خرب الواحد يف العمل به؛و

، ودليل الكتاب والسنة واإلمجاع أقوى من خرب الواحد حجة بإمجاع السلف من الصحابة

 باإلمجاع . لك ما يكون ثابتاً فكذ

القياس باخلرب الواحد يف العمل به أمر مشهور يف الصحابة ومن بعدهم  ترك :ولكنا نقول

به عن القياس، وعليه دل حديث عمر  من السلف ال يمكن إنكاره حتى يسمون ذلك معدوالً 

كدنا  :قال ،جلننيريض اهلل عنه فإن محل ابن مالك ريض اهلل عنه حني روى له حديث الغرة يف ا
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ال ما  بخالف ما قىض به ويف رواية: لوملسو هيلع هللا ىلص أن نقىض فيه برأينا فيام فيه قضاء عن رسول اهلل

حتى  كنا نخابر وال نرى بذلك بأساً  :رويت لرأينا خالف ذلك. وقال ابن عمر ريض اهلل عنه

فرتكناه ألجل  ء املزارعأن النبى عليه السالم هنى عن إكرا ريض اهلل عنهأخربنا رافع بن خديج 

موجب للعلم باعتبار أصله وإنام الشبهة يف النقل عنه فأما ملسو هيلع هللا ىلص ن قول الرسولوأل قوله فيه

أن ثبوت احلكم  نعلم يقيناً حتامل يف أصله ألنا الالوصف الذي به القياس فالشبهة واإل

املنصوص باعتبار هذا الوصف من بني سائر األوصاف وما يكون الشبهة يف أصله دون ما 

لشبهة هنا باعتبار توهم الغلط ا، يوضحه أن بأصلهلشبهة يف طريقه بعد التيقن ا تكون

والنسيان يف الراوى وذلك عارض وهناك باعتبار الرتدد بني هذا الوصف وسائر األوصاف 

وهو أصل، ثم الوصف الذي هو معنى من املنصوص كاخلرب والرأي والنظر فيه كالسامع 

لوصف ساكت عن البيان واخلرب بيان يف نفسه، فيكون اخلرب والقياس كالعمل به وال شك أن ا

صابة وال جيوز ترك القوى أقوى من الوصف يف اإلبانة، والسامع أقوى من الرأي يف اإل

  .بالضعيف

 [ الفقيه وتقديم القياس عىل قولهحتجاج بقول غريعدم اإل]

يض اهلل عنهام فأما املعروف بالعدالة والضبط واحلفظ كأيب هريرة وأنس بن مالك ر

 والسامع منه مدة طويلة يف احلرض والسفر. ملسو هيلع هللا ىلص وغريمها ممن اشتهر بالصحبة مع رسول اهلل

 

 [مكانة أيب هريرة عند األحناف]

 :حتى قال لهملسو هيلع هللا ىلص فإن أبا هريرة ممن ال يشك أحد يف عدالته وطول صحبته مع رسول اهلل

بذلك عىل ما ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل فقد دعا له ،وكذلك يف حسن حفظه وضبطه «اً زر غبًا تزدد حب«

عىل ملسو هيلع هللا ىلص : يزعمون أن أبا هريرة يكثر الرواية وإنى كنت أصحب رسول اهللروى عنه أنه قال

ملء بطنى واألنصار يشتغلون بالقيام عىل أمواهلم واملهاجرون بتجاراهتم فكنت أحرض إذا 
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ه ه حتى أفيض في يبسط منكم رداءمن « :فقالملسو هيلع هللا ىلص لرسول اهلل غابوا وقد حرضت جملساً 

 ،مقالتهملسو هيلع هللا ىلص فبسطت بردة كانت عىل فأفاض فيها رسول اهلل «مقالتى فيضمها إليه ثم ال ينساها

فام نسيت بعد ذلك شيئا، ولكن مع هذا قد اشتهر يف الصحابة ريض  ،ثم ضممتها إىل صدري

فهذا ابن عباس ريض اهلل عنهام ملا سمعه  ،عدهم معارضة بعض رواياته بالقياساهلل عنه فمن ب

: أرأيت لو توضأت بامء سخن أكنت تتوضأ منه؟ أرأيت قال« وضؤوا مما مسته النارت«يروي 

حتى روى  ،تتوضأ منه؟ فقد رد خربه بالقياس لو ادهن أهلك بدهن فادهنت به شاربك أكنت

 .فال ترضب له األمثال احلديث أخي إذا أتاك: يا ابن ا هريرة قال لهأن أب

ده وهو ما روى أن النبي عليه السالم أيت بكتف ٓاخر عن وال يقال إنام رده باعتبار نص

القياس وال أعرض عن أقوى مؤربة فأكلها وصىل ومل يتوضأ؛ ألنه لو كان عنده نص ملا تكلم ب

أو أن خيصص  ،الناسخ من املنسوخبينهام ليعرف  ، أو كان سبيله أن يطلب التاريخاحلجتني

اس وهو معروف بالفقه والرأي من اشتغل بالقيفحيث  اللحم من ذلك اخلرب هبذا احلديث،

عرفنا أنه استخار التأمل يف  بني الصحابة عىل وجه ال يبلغ درجة أيب هريرة يف الفقه ودرجته،

: من محل جنازة فليتوضأ. قال: أيلزمنا وملا سمعه يروي ،للقياس روايته إذا كان خمالفاً 

وي أن ولد أن أبا هريرة يرالوضوء يف محل عيدان يابسة. وملا سمعت عائشة ريض اهلل عنها 

 «ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرة   َتِزرُ  َوَل  ا« :قال اهلل تعاىل وقد ،يصح هذاكيف  :الزنا رش الثالثة قالت

، وروى أن عائشة ريض اهلل تعاىل عنهاقالت البن أخيها: ام دخله خصوصوهذا ع[7الزمر:]

اديث لو عدها عاد حدث بأحملسو هيلع هللا ىلص ورسول اهلل ،رواية هذا الرجلأال تعجب من كثرة 

ألحصاها. وقال إبراهيم النخعى ريض اهلل عنه: كانوا يأخذون من حديث أيب هريرة ويدعون 

وملا بلغ عمر ريض  نتظر بأمه أن تضع. وهذا نوع قياسوقال: لو كان ولد الزنا رش الثالثة ملا ا

 بال دوس.قال: لتكفن عن هذا أو ألحلقنك بج ،اهلل عنه أن أبا هريرة يروي ما ال يعرف
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ق القياس من روايته فهو معمول فلمكان ما اشتهر من السلف يف هذا الباب قلنا: ما واف 

فإن تلقته األمة بالقبول فهو معمول به وإال فالقياس الصحيح رشعًا  ،وما خالف القياس ،به

 .روايته فيام ينسد باب الرأي فيه مقدم عىل

مقدم يف العدالة واحلفظ  فهو ،اذ اهلل من ذلكمقالتنا ازدراء به ومعيظن أن يف  ولعل ظاناً 

والوقوف عىل كل معنى أراده  فيهم، والضبط كام قررنا، ولكن نقل اخلرب باملعنى كان مستفيضاً 

بكالمه أمر عظيم، فقد أوتى جوامع الكلم عىل ما قال: أوتيت جوامع الكلم، ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

ينقل إال بقدر ما فهمه من العبارة، وعند واخترص ىل اختصارا، ومعلوم أن الناقل باملعنى ال 

يشكل عند املقابلة بام هو وهذا القصور ال ،لسامع ربام يذهب عليه بعض املرادقصور فهم ا

 ، فلتوهم هذا القصور قلنا: إذا انسد باب الرأي فيامرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لفظفقه 

ألن كون القياس  ؛ال بد من تركهللقياس الصحيح، ف اً روي وحتققت الرضورة بكونه خمالف

فام خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو  الصحيح حجة ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع،

 يف املعنى خمالف للكتاب والسنة املشهورة واإلمجاع.

ر خمالف فإن األمر برد صاع من متر مكان اللبن قل أو كث ؛وبيان هذا يف حديث املرصاة 

القيمة حكم ثابت ر الضامن يف العدوانات باملثل أوألن تقدي ،وجه للقياس الصحيح من كل

قال فيمن ملسو هيلع هللا ىلص بالكتاب والسنة واإلمجاع، وكذلك فيام يرويه سلمة بن املحبق أن رسول اهلل

 ،إن استكرهها فهى حرة وعليه مثلهاجارية امرأته، فإن طاوعته فهى له وعليه مثلها، و ئوط

، ويتبني أنه كاملخالف للكتاب والسنة املشهورة فإن القياس الصحيح يرد هذا احلديث

 واإلمجاع .

 [لفقيه )املتصدي عىل غري املتصدي(فضل الراوي الفقيه عىل غري ا]

ألن ذلك ال خيفي عليه لقوة  ثم هذا النوع من القصور ال يتوهم يف الراوي إذا كان فقيها،

من رسول اهلل كذلك علم سامعه  عنى عن بصرية، فإنهفقهه، فالظاهر أنه إنام روى احلديث بامل
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فيلزمنا ترك كل قياس ملسو هيلع هللا ىلص من رسول اهلل هتمة يف روايته فكأنا سمعنا ذلك للقياس، وال خمالفاً 

 بمقابلته. 

 [رواية عن فقهاء الصحابةسبب قلة ال]

إىل ما روي عن ى أال تر ،من فقهاء الصحابة ريض اهلل عنهم ت رواية الكباروهلذا قل  

فإنه  ؛إال مرة واحدة صحبت ابن مسعود سنني فام سمعته يروي حديثاً  عمرو بن ميمون قال:

، ثم أخذه البهر والفرق وجعلت فرائصه ترتعد، فقال نحو هذا، ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت رسول اهلل 

 يقول كذا.ملسو هيلع هللا ىلص معناه: سمعت رسول اهلل هذا منه، أو كالماً  أو قريباً 

عندهم،  انى كالمه كان عظيامً من مع ملسو هيلع هللا ىلصىل ما أراده رسول اهلل فبهذا يتبني أن الوقوف ع 

ومع هذا فلهذا قلت رواية الفقهاء منهم، فإذا صحت الرواية عنهم فهو مقدم عىل القياس، 

كبار من أصحابنا يعظمون رواية هذا النوع منهم ويعتمدون قوهلم، فإن حممدا رمحه كله فال

عنه يف مقدار احليض  اهلل ذكر عن أيب حنيفة رمحه اهلل أنه أخذ بقول أنس بن مالك ريض اهلل

وكانت درجة أيب هريرة فوق درجته، فعرفنا هبذا أهنم ما تركوا العمل بروايتهم إال  وغريه،

 .د باب الرأي من الوجه الذي قررناعند الرضورة النسدا
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 احلنفية وأقسامه وأحكامه: تعريف املجهو ل عند

صحبة مع رسول اهلل صىل اهلل يشتهر بطول ال فأما املجهول فإنام نعنى هبذا اللفظ من مل

نحو وابصة بن معبد، وسلمة بن  عليه وسلم، إنام عرف بام روي من حديث أوحديثني،

 املحبق، ومعقل بن سنان األشجعى ريض اهلل عنهم وغريهم.

 ورواية هذا النوع عىل مخسة أوجه: 

 أن يشتهر لقبول الفقهاء روايته والرواية عنه. أحدها: 

 ما يشتهر. ا عن الطعن فيه بعدوالثانى: أن يسكتو 

 .أن خيتلفوا يف الطعن يف روايته والثالث: 

 : أن يطعنوا يف روايته من غري خالف بينهم يف ذلك.والرابع

 تظهر روايته وال الطعن فيه فيام بينهم.واخلامس: أن ال 

 ؛فهو بمنزلة املشهورين يف الرواية ،سلف منه روايته وجوزوا النقل عنهأما من قبل ال 

أنه  حتى يصح عندهمكانوا يقبلون احلديث وما ،وا متهمني بالتقصري يف أمر الدينكانألهنم ما

فإما أن يكون قبوهلم لعلمهم بعدالته وحسن  ،عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلميروي 

م، أو من بعض ضبطه، أو ألنه موافق ملا عندهم مما سمعوه من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسل

 .ن يروي عنهاملشهوري

ألن السكوت بعد حتقق احلاجة ؛ ما اشتهر روايته عندهم وكذلك إن سكتوا عن الرد بعد

فكان سكوهتم عن الرد دليل التقرير، بمنزلة ما لو قبلوه  ،الحيل إال عىل وجه الرضا باملسموع

 وا عنه.وور
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 [ل الفقيه رواية املجهول تعديل لهقبو]

ألنه حني قبله بعض الفقهاء املشهورين  ؛وايته عنه عندنالفوا يف قبوله وروكذلك ما اخت

قىض ملسو هيلع هللا ىلص فكأنه روي ذلك بنفسه، وبيان هذا يف حديث معقل بن سنان: أن رسول اهلل  منهم،

ابن فإن  ،ات عنها زوجها ومل يسم هلا صداقالربوع بنت واشق األشجعية بمهر مثلها حني م

ه قضاء رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فق قضاءبه ملا وا قبل روايته ورس  مسعود ريض اهلل عنه 

ال  ،حسبها املرياث ،وعيل ريض اهلل عنه رده، فقال: ماذا نصنع بقول أعرابى بوال عىل عقبه

 مهر هلا.

ألن الفقهاء من القرن الثانى كعلقمة ؛ يه يف الصدر األول أخذنا بروايتهفلام اختلفوا ف 

بقبول الفقهاء روايته. وكذلك  ايته، فصار معدالً ومرسوق واحلسن ونافع بن جبري قبلوا رو

ريض اهلل عنه إنام مل  أبو اجلراح صاحب رواية األشجعيني صدقه يف هذه الرواية. وكأن علياً 

كان  للقياس عنده. وابن مسعود ريض اهلل عنه قبل روايته ألنه اً كان خمالف يقبل روايته ألنه

ثم العمل   ،ة مثل هذا فيام يوافق القياس يكون مقبوالً فتبني هبذا أن رواي ؛للقياس عنده اً موافق

 يكون بالرواية.

ألهنم كانوا ال ؛ وز العمل بروايتهجيايته ومل خيتلفوا يف ذلك فإنه الوأما إذا ردوا عليه رو 

وترجيح الرأي بخالفه  وال برتك العمل بهملسو هيلع هللا ىلص يتهمون برد احلديث الثابت عن رسول اهلل 

ولو  .الرواية، وعلموا أن ذلك وهم منه دليل عىل أهنم كذبوه يف هذه فاتفاقهم عىل الرد ،عليه

 مل يعمل بروايته، فإذا ظهر دليل ذلك ممن هو فوقه أوىل. «أومهت» :قال الراوي

ندع كتاب ربنا فإن عمر ريض اهلل عنه قال: ال؛ فاطمة بنت قيسوبيان هذا يف حديث  

مراده من  :قال عيسى بن أبان رمحه اهلل ؟بتندرى أصدقت أم كذوال سنة نبينا بقول امرأة ال

يف اعتبار  -وهو قياس الشبه-فإن ثبوته بالكتاب والسنة  ؛يحالكتاب والسنة القياس الصح

 .مستحق بالنكاح احد منهام حق مايلالنفقة بالسكنى من حيث أن كل و
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علمنا أهنا نقبل حديثها لفإنه مل يقل ال؛ إشارة إىل غري ما أشار إليه عمرهذه  :فإن قيل

 .أم كذبت ندرى أصدقتألنا ال؛ ندع كتاب ربناأومهت، ولكن قال: ال

فإن قبول الرواية والعمل به يبتنى عىل  ؛إشارة إىل هذا املعنى «ندريال» :قلنا: يف قوله

ظهور رجحان جانب الصدق، وهو بني أنه مل يظهر رجحان جانب الصدق يف روايتها، 

ويف املعنى ال فرق  ،ك روايتها ونعمل بالقياس الصحيحفنرتوالرأي يدل عىل خالف روايتها، 

ائت بشاهد » :ة القاىض يرد شهادة الفاسق بقولهبمنزل «ال نقبل روايتها» بني قولهبني هذا و

ومن هذا النحو حديث سهل بن أيب حثمة ريض اهلل عنه يف القسامة:  «ٓاخر، ائت بحجة.

 «فليتوضأ ذكره مس من« عنها اهلل يضر برسة وحديث« صاحبكم دم وتستحقون أحتلفون«

 .«له صوم فال جنباً  أصبح من« هريرة أيب وحديث

ن جيوز العمل به جيب، ولكفإن العمل به ال وأما ما مل يشتهر عندهم ومل يعارضوه بالرد، 

ألنه يف  ؛العدالة ثابتة له باعتبار الظاهرألن من كان من الصدر األول، ف ؛إذا وافق القياس

خري الناس قرين الذي أنا فيهم، ثم « :ه العدول عىل ما قال عليه السالمب من أهلزمان الغال

وباعتبار أنه  ،الظاهر يرتجح جانب الصدق يف خربهفباعتبار  «الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم

فيجوز العمل به إذا وافق القياس عىل  ،يف السلف، تتمكن هتمة الوهم فيه مل تشتهر روايته

ق يثبت بمثل هذا الطريال ألن الوجوب رشعاً ؛ به، ولكن الجيب العمل به وجه حسن الظن

ألنه ؛ تور، ومل يوجب عىل القاىض القضاءحنيفة القضاء بشهادة املس الضعيف، وهلذا جوز أبو

يكون مثل هذا الرواية  فأما يف زماننا: ،الصدقالثالث، والغالب عىل أهله  كان يف القرن

ألن الفسق غلب عىل أهل هذا  ؛ما مل يتأيد بقبول العدول روايته يصح العمل بهوال ،مقبوالً 

 الزمان، وهلذا مل جيوز أبويوسف وحممد القضاء بشهادة املستور قبل ظهور عدالته.

فصار احلاصل: أن احلكم يف رواية املستور الذي مل يعرف بالفقه وجوب العمل، ومحل  

للقياس وأن احلكم يف رواية  اً ن يكون خمالفوهو أ ،عىل الصدق إال أن يمنع منه مانع روايته
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املجهول أنه اليكون حجة للعمل إال أن يتأيد بمؤيد وهو قبول السلف أو بعضهم روايته. 

 واهلل أعلم.

 

 :وحكما ًاوتفسري شرائط الراوي حدا*

  :عنه: اعلم بأن هذه الرشائط أربعةقال ريض اهلل 

 .إلسالما (٤) ؛العدالة (3؛ )الضبط  (٢؛ )العقل  (١

 من بد وال معلوم، معنى له منظوم كالم يرويه الذي اخلرب فألن :العقل اشرتاط أما …١

 . معترباً  تكلم من العباد ليكون قوله كالماً امل يف العقل اشرتاط

أال ترى أن من  ،ال عن تلقني وهذيان ،ما يكون عن متييز وبيان فالكالم املعترب رشعاً 

، وكذلك إذا سمع من إنسان ال كالماً  ومة ويسمى ذلك حلناً منه حروف منظالطيور من يسمع 

فعرفنا أن معنى الكالم  ،يسمى ذلك كالماً معلوم الوته بحروف منظومة اليدل عىل معنى ص

صورة ال  يكون هبذه الصفة يكون كالماً بني أسامء األعالم، فام ال يف الشاهد ما يكون مميزاً 

 .النعدام معنى اآلدمى فيه يكون ٓادمياً مى الة ما لو صنع من خشب صورة ٓادمعنى بمنزل

يكون إال بعد وجود العقل فكان العقل به يتم الكالم بصورته ومعناه ال ثم التمييز الذي 

 إال باعتبار عقله.  خربه أحد أنواع الكالم فال يكون معترباً  ألن؛ يف املخرب رشطاً 

 بحسن إال ذلك واليتحقق فيه، الصدق معنى باعتبار اخلرب قبول فألن: الضبط أما …٢

 الكالم من النوع هذا معنى هو ملا الضبط فكان يروي، حني إىل يسمع حني من الراوي ضبط

 .لعقل الذي به يصح أصل الكالم رشعاً ا بمنزلة

جهة  تكونخرب من هو غري معصوم عن الكذب ال يف الكالم فألن: العدالة وأما …3

ألن الكذب حمظور  ؛ح جانب الصدق بظهور عدالته يرتجوإنام ،الصدق متعينة يف خربه لعينه

عىل انزجاره عن الكذب الذي نعتقده  عنه، فنستدل بانزجاره عن سائر ما نعتقده حمظوراً 
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يف أمور الدنيا فذلك دليل انزجاره عن الكذب يف أمور عن الكذب  ، أو ملا كان منزجراً ٍحمظوراً 

 الدين وأحكام الرشع بالطريق األوىل.

ألنه  ؛ خربهيف تعاطيه فاعتبار جانب تعاطيه يرجح معنى الكذب يف  يكن عدالً فأما إذا مل

أنه اليباىل من الكذب مع  ، فالظاهرمع اعتقاده حرمتهملا مل يبال من ارتكاب سائر املحظورات 

فتقع املعارضة وجيب  ،ب اعتقاده يدل عىل الصدق يف خربهواعتبار جان ،اعتقاده حرمته

 ، وبه يصري اخلرب حجة للعمل رشعاً  ،جيح جانب الصدق باعتبار عدالتهترالتوقف، وإذا كان 

 فعرفنا أن العدالة يف الراوي رشط لكون خربه حجة.

حال املخرب، بل ألن انتفاء هتمة الكذب ال باعتبار نقصان فا اشرتاط اإلسالم: أمو …٤

خبار التى يثبت هبا عىل كذبه يف خربه، وذلك ألن الكالم يف األ فيه يدل   ئباعتبار زيادة ش

أحكام الرشع وهم يعادوننا يف أصل الدين بغري حق عىل وجه هو هناية يف العداوة، فيحملهم 

 :ذلك عىل السعى يف هدم أركان الدين بإدخال ما ليس منه فيه، وإليه أشار اهلل تعاىل يف قوله

وقد ظهر منهم هذا  عليكم، أي اليقرصون يف اإلفساد [١١٨: عمران ٓال] ﴾َخَباًل  َيْأُلوَنُكمْ  َل ﴿

ما أخذ عليهم امليثاق ونبوته من كتابه بعد ملسو هيلع هللا ىلص فإهنم كتموا نعت رسول اهلل  ؛بطريق الكتامن

يؤمنون من أن يقصدوا مثل ذلك بزيادة هى كذب ال أصل له بطريق الرواية فال ،بإظهار ذلك

ذا مل نجوز وهل ،اإلسالم يف الراوى لكون خربه حجةبل هذا هو الظاهر، فألجل هذا رشطنا 

لإلرضار باملسلمني بشهادة  ألن العداوة ربام حتملهم عىل القصد؛ شهادهتم عىل املسلمني

وقبلنا شهادة بعضهم عىل  ،كام ال تقبل شهادة ذي الضغن لظهور عداوته بسبب الباطن ،الزور

لعني  تبني أن رد خربه ليس وهبذا بعض النعدام هذا املعنى الباعث عىل الكذب فيام بينهم.

فإهنا التكون   ،ألب للولدبمنزلة شهادة ا ،نى زائد يمكن هتمة الكذب يف خربهبل ملع ،الكفر

  .وهو شفقة األبوة وميله إىل ولده طبعاً  ،زائد يمكن هتمة الكذب يف شهادته مقبولة ملعنى
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 [العقل وأنواعه]

برص القلب عند ه يالعقل نور يف الصدر ب :فنقول، أما بيان حد هذه الرشوط وتفسريهاو

واس، ال فإنه نور تبرص العني به عند النظر فرتى ما يدرك باحل ،الرساج بمنزلة احلججالنظر يف 

ولكنه يدل العني عند النظر عليه، فكذلك نور الصدر الذي هو  ،أن الرساج يوجب رؤية ذلك

بل   ،لذلك العقل يدل القلب عىل معرفة ما هو غائب عن احلواس من غري أن يكون موجباً 

ختيار الذي يبتنى عليه املرء ارة عن االالقلب يدرك ذلك بتوفيق اهلل تعاىل، وهو يف احلاصل عب

فإن الفعل أوالرتك اليعترب إال حلكمة  ؛ال ينتهى إىل إدراكه سائر احلواسر مما ما يأيت به وما يذ  

فيام  احلميدة التتحققوعاقبة محيدة. وهلذا اليعترب من البهائم خللوه عن هذا املعنى، والعاقبة 

فمتى ظهرت أفعاله عىل سنن  ،ترك له إال بعد التأمل فيه بعقلهيأيت به اإلنسان من فعل أو

وأن فعله وقوله ليس خيلو عن حكمة  ،لنا عىل أنه عاقل مميز أفعال العقالء كان ذلك دليالً 

ولكنه خلق من يف اآلدمى باعتبار أصله،  يكون موجوداً وعاقبة محيدة، وهذا ألن العقل ال

ثم يتعذر الوقوف عىل وجود كل جزء منه بحسب ما يمىض  فشيئاً  خلق اهلل تعاىل حيدث شيئاً 

 من الزمان عىل الصبى إىل أن يبلغ صفة الكامل.

اعتدال احلال  ألن؛ لألمر علينا فجعل الرشع احلد ملعرفة كامل العقل هو البلوغ تيسرياً  

العامل حقيقة بام حيدثه من ذلك يف كل أحد من عباده من واهلل تعاىل هو  ،عند ذلك يكون عادة

كامل، ولكن ال طريق لنا إىل الوقوف عىل حد ذلك، فقام السبب الظاهر يف حقنا ان أونقص

ثم يسقط اعتبار ما يوجد من العقل  ،، وهو البلوغ مع انعدام اآلفةمقام املطلوب حقيقة تيسرياً 

وهلذا  ،سبب للنظر له فإن الصبا؛ لإلرضار بهعنه ال لدفع الرضر  للصبى قبل هذا احلد رشعاً 

 ض منفعة له.حويعترب فيام يتم ،فيام يرتدد بني املنفعة واملرضة مل يعترب

 جيعل ولياً لرضر العهدة عنه كام ال يكون حجة لإللزام دفعاً ثم خربه يف أحكام الرشع ال 

ح سامعه وحتمله للشهادة قبل وهلذا ص ،لرضر العهدة عنه يف ترصفاته يف أمور الدنيا دفعاً 

بعد البلوغ، وكانت  ى، فقد كان يف الصحابة من سمع يف حالة الصغر وروالبلوغ إذا كان مميزاً 
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، وإنام يكون ذلك يف شىء ألنه ليس يف ذلك من معنى رضر لزوم العهدة ؛روايته مقبولة

 حيصل ذلك إالالو ،مطلقاً  فيشرتط لفسخه أدائه عىل وجه يكون حجة كونه عاقالً  ،األداء

 .كام بينا باعتدال حاله ظاهراً 

 وصار احلاصل أن العاقل نوعان:

ه وما ينفعه، ييز به بني ما يرضالتم من يتمكن وجه عىل العقل بعض يصيب من …١

 واملعتوه الذي يعقل. ،كالصبى قبل البلوغ ،ولكنه ناقص يف نفسه

 عىل تارة يستدل باآلفة فإن؛ به ٓافة ال الذي البالغ وهو العقل، كامل هو وعاقل …٢

 انعدمت فإذا املعتوه، حق يف كام العقل، نقصان عىل وتارة ،كاملجنون البلوغ، بعد العقل انعدام

طلق من كل عىل كامل العقل الذي هو الباطن وامل كان اعتدال الظاهر بالبلوغ دليالً  ،فةاآل

عىل أنه ون حجة دليل فاشرتاط العقل لصحة خربه عىل وجه يك ،شىء يتناول الكامل منه

 .يشرتط كامل العقل يف ذلك

 الضبط وأنواعه:

 :ومتامه يف األخبار ،: فهو عبارة عن األخذ باجلزمفأما الضبط

 (ثم يفهم املعنى الذي أريد به. ٢  ( أن يسمع حق السامع. ١

 .(ثم حيفظ ذلك بجهده3 

يؤدي إىل غريه؛  (ثم يثبت عىل ذلك بمحافظة حدوده ومراعاة حقوقه بتكراره إىل أن٤

 وبعد السامع إذا مل يفهم معنى الكالم مل يكن ذلك سامعاً  ،يتصور الفهمألن بدون السامع ال

 ،رب، وبعد فهم املعنى يتم التحملبل يكون ذلك سامع صوت ال سامع كالم هو خ، مطلقاً 

 .ىفظه والثبات عىل ذلك إىل أن يؤدوذلك يلزمه األداء كام حتمل وال يتأيت ذلك إال بح
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وهلذا مل  ،ذلك اليتأيت إال هبذامنه باعتبار معنى الصدق فيه، و ثم األداء إنام يكون مقبوالً 

ألنه  يتذكر احلادثة؛لشهادة ملن عرف خطه يف الصك، والجيوز أبو حنيفة ريض اهلل عنه أداء ا

 .ل، وبدون الضبط الجيوز له أداء الشهادة ضابط ملا حتم  غري

 عىل الظاهر:توضيح ضبط الباطن و فضله 

 .الباطن و …٢  الظاهر …١  : ثم الضبط نوعان

 فالظاهر منه: بمعرفة صيغة املسموع والوقوف عىل معناه لغة.

وذلك  ،والباطن منه: بالوقوف عىل معنى الصيغة فيام يبتنى عليه أحكام الرشع وهو الفقه

وهلذا مل تقبل ، رشعمعاين اللغة وأصول أحكام ال إال بالتجربة والتأمل بعد معرفة ىيتأتال

يتم منه عادة وما ال ألن الضبط ظاهراً  رواية من اشتدت غفلته إما خلقة، أومساحمة وجمازفة؛

 يراعى وجوده بصفة الكامل.  يكون رشطاً 

 

 [األمثلة عىل ذلكفضل الفقهاء عىل املحدثي و]

لف املعارض ؛ من عرف بالفقه ورواية ،ة  بني رواية من مل ُيعرف بالفقهوهلذا مل ُيثِبت السي

ممن مل يعرف بالفقه عىل ما يروي عن عمرو بن دينار أن جابر بن زيد أبا  النعدام الضبط باطناً 

تزوج ميمونة وهو حمرم، قال ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :ي له عن ابن عباس ريض اهلل عنهامالشعثاء رو

م إن ابن شهاب أخربنى عن يزيد بن األصم: أن النبي عليه السال عمرو: فقلت جلابر:

تزوجها وهو حالل، فقال: إهنا كانت خالة ابن عباس، وهو أعلم بحاهلا، فقلت: وقد كانت 

ه إىل ابن عباس، يفقال: أنى جيعل يزيد بن األصم البوال عىل عقب ،خالة يزيد بن األصم أيضاً 

 ال باعتبار متاموهذا الرتجيح ليس إ ،لرواية الفقيه فدل أن رواية غري الفقيه ال تكون معارضة

فيهم، فمن ال يكون  وكأن املعنى فيه أن نقل اخلرب باملعنى كان مشهوراً  ،الضبط من الفقيه

عىل فهمه، ويؤمن مثل ذلك من الفقيه وهلذا  بالفقه ربام يقرص يف أداء املعنى بلفظه بناءً  اً معروف

الناس يف إن املحافظة عىل اللفظ يف زماننا أوىل من الرواية باملعنى؛ لتفاوت ظاهر بني قلنا: 
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أصل  :قيم هذا ونقل القرٓان صحيح ممن اليفهم معناه، قلناكيف يست :فإن قيل فهم املعنى؛

 ،د رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمالنقل يف القرٓان من أئمة اهلدى الذين كانوا خري الورى بع

واحلفظ   التعلموإنام نقلوا بعد متام الضبط ثم من بعدهم إنام ينقل بعد جهد شديد يكون منه يف

ز نقله أيضاً  ة،واستدامة القراء مع أن اهلل تعاىل وعد  ولو وجد مثل ذلك يف اخلرب لكنا نجو 

ا﴿ :عن حتريف املبطلني بقوله تعاىلحفظ القرٓان  ْلنَا َنْحنُ  إِنَّ ْكرَ  َنزَّ ا الذ  افُِظونَ  َلهُ  َوإِنَّ  ﴾حَلَ

ٓان، فصححنا النقل فيه ممن وهبذا النص عرفنا انقطاع طمع امللحدين عن القر [9: احلجر]

فكان متام  ،ثل ذلك اليوجد يف األخباروم ،وإن كان اليعرف معناه ،له ظاهراً  يكون ضابطاً 

 الضبط فيها بام قلنا.

وجواز  ،منها: حرمة القراءة عىل اجلنب، واحلائض ،مع أن هناك أحكام تتعلق بالنظم 

فأما يف األخبار املعترب هو املعنى املراد  ،وكون النظم معجزاً  الصالة هبا يف قول بعض العلامء،

أبو حنيفة وحممد رمحهام وهلذا قال  ؛بالوقوف عىل ما هو املراد فتامم الضبط إنام يكون ،بالكالم

ألن الضبط  ؛ يعرف الشاهد ما يف باطن الكتابجتوز الشهادة عىل الكتاب واخلتم إذا ملاهلل: ال

باطن الكتاب ال عني الكتاب، فاليتم ضبطه إال  واملقصود ما يف ،يف الشهادة رشط لألداء

 .ملتقدمون من السلف تقليل الروايةوهلذا استحب ا ؛بمعرفة ذلك

حتى  ،كان أقلهم رواية ،وم صحبة وهو الصديق ريض اهلل عنهومن كان أكرمهم وأد

وا الناس إىل كتاب اهلل تعاىل.ه أنه قال: إذا سئلتم عن شىء فالروي عن  ترووا، ولكن ُرد 

وقال عمر ريض اهلل عنه: أقلوا الرواية عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وأنا  

 رشيككم.

، فقال: قد كربنا أال تروي لنا عن رسول اهلل عليه السالم شيئاً  :وملا قيل لزيد بن أرقم 

 .ينا، والرواية عن رسول اهلل شديدونس
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يث حيفظ عن رسول اهلل صىل وقال ابن عباس ريض اهلل عنهام: كنا نحفظ احلديث واحلد

فقد مجع أهل احلديث يف هذا الباب  ،إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات فأما اهلل عليه وسلم،

 كثرية.  ٓاثاراً 

 [ية عن أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىلوجه قلة الروا]

إنه كان اليعرف  :نه حتى قال بعض الطاعننيوألجلها قليت رواية أيب حنيفة ريض اهلل ع

بل كان أعلم أهل عرصه باحلديث، ولكن ملراعاة رشط كامل ، ومل يكن عىل ما ظن، يثاحلد

 .ت روايتهالضبط قلي 

عىل  ىجملس وقد مىض صدر من الكالم فيخف: أن اإلنسان قد ينتهي إىل وبيان هذا

ضبط هذا  فقلام يتم   ،املتكلم حاُله لتوقفه عىل ما مىض من كالمه مما يكون بعده بناء عليه

يرى نفسه ؛ ألنه المع ملعنى ما يسمع بعد ما فاته أول الكالم، والجيد  يف تأمل ذلك أيضاً السا

ع إليه يف معرفة  ثم يكون من قضاء اهلل تعاىل أن يصري صدراً  ،بأن يؤخذ الدين عنه أهالً  ُيرج 

غي أن مل ينبغ له أن جيازف يف الرواية، وإنام ينب بتداءاإليف  يتم ضبطه أحكام الدين، فإذا مل

بتداء هبذه  اإليشتغل بام ُوِجد منه اجلهُد التاُم يف ضبطه، فيستدل بكثرة الرواية ممن كان حاله يف

 الصفة عىل قلة املباالة.

، وهلذا ذم السلف الصالح كثرة الرواية وهذا معنى معترب يف الروايات والشهادات مجيعاً  

احلاجة بمرأى العني من  باالة من قضاءأال ترى أن من اشتهر يف الناس بخصلة دالة عىل قلة امل

 . شهادته، فهذا بيان تفسري الضبطاألكل يف األسواق يتوقف يفالناس أو
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 العدالة وأنواعها:

إذا كان مستقيم السرية يف اإلنصاف  ،يقال فالن عادل ،ستقامةا العدالة: فهي اإلوأم

طريق جائر إذا كان  : ه يقاله اجلادة، وضده اجلور، ومنواحلكم باحلق، وطريق عادل سمى ب

 ات.ني  من البُ 

 ثم العدالة نوعان: 

 .( وباطنة٢  ( ظاهرة.١

ألهنام حيمالنه  ؛ظاهرا أصاهبا فهو عدل  فالظاهرة: تثبت بالدين والعقل عىل معنى أن من 

 ستقامة ويدعوانه إىل ذلك.عىل اإل

اية ذلك عىل هن يمكن الوقوفإال بالنظر يف معامالت املرء والتعرف والباطنة: ال 

من ارتكاب ما يعتقد احلرمة فيه فهو عىل  ولكن كل من كان ممتنعاً  ،فيهاملتفاوت بني الناس 

 طريق االستقامة يف حدود الدين.

ألن ما تثبت به العدالة الظاهرة  وعىل هذه العدالة نبنى حكم رواية اخلرب يف كونه حجًة؛ 

صل ستقامة، فإن اهلوى أات عىل طريق اإلالذي تصده عن الثببعارضة هوى النفس والشهوة 

من  ما اجتمعا فيه يكون عدالً  ما ُرِزق العقل وبعد يزايله بعدفيه سابق عىل إصابة العقل وال

واملعتوه الذي يعقل من مجلة العقالء،  ،فيكون حاله كحال الصبي العاقل ،وجه دون وجه

قًا من يرتجح أمر دينه عىل هواه أن العدل مطل :فعرفنا ،لكاملوقد بينا أن املطلق يقتىض ا

 .عام يعتقد احلرمة فيه من الشهواتبقوة الدين  ويكون ممتنعاً 

وفيام  ،يف الشهادة يكون عدالً إن من ارتكب كبرية فإنه ال :وهلذا قال يف كتاب الشهادات

وكان ينبغى أن  ،الشهادة إن أرص عىل ارتكاب شىء مل يكن مقبول ،دون الكبرية من املعاىص

؛كون مقبول الشهادة أرص  أوالي  ،ألنه فاسق بخروجه عن احلد املحدود له رشعاً  مل يرص 
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، فغري املعصوم ال يف الشهادة إال أن يف القول هبذا سد الباب أصالً  يكون عدالً والفاسق ال

، يتعذر اً وهني اً ظة أمرألن هلل تعاىل عىل العباد يف كل حل ؛ت أمجعيتحقق منه التحرز عن الزال  

ولكن التحرز عن اإلرصار بالندم والرجوع عنه غري متعذر واحلرج ، م القيام بحقهامعليه

مدفوع، وليس يف التحرز عن ارتكاب الكبائر املوجبة للحد معنى احلرج، فلهذا بنينا حكم 

 العدالة عىل التحرز املتأيت عام يعتقد احلرمة فيه.

فهو مقبول الشهادة، وإن  ،احلرمة فيهعام يعتقد  وهلذا قلنا: صاحب اهلوى إذا كان ممتنعاً  

ألنه بسبب الغلو يف طلب احلجة والتعمق يف اتباعه أخطأ الطريق  ؛يف اعتقاده ضاالً  كان فاسقاً 

وإن أخطأ  ،وشدة اتباع احلجة المتكن هتمة الكذب يف شهادته ؛سواء السبيلعن  فضل  

عام يعتقد  يه بأن كان منزجراً يف تعاط وكذلك الكافر من أهل الشهادة إذا كان عدالً  ،الطريق

التقول ألجل عداوة ظاهرة حتمله عىل  ،غري مقبول الشهادة عىل املسلمني احلرمة فيه إال أنه

 فتكون مبطلة للشهادة. ،عليه وهى عداوة بسبب باطل

من قبول  وإن كانت متنع الرق  واألنوثة والعمى التقدح يف العدالة أصالً  وهلذا قلنا:

عىل ارتكاب ما يعتقد احلرمة  ألنه ال تأثري هلذه املعانى يف احلمل ؛فيها نقصاناً  متكنالشهادة أو

يف حكم الشهادة  اً جيعل الفاسق واملستور عدالً مطلقوهلذا مل  ،والعدالة تبتنى عىل ذلك ،فيه

جيب القضاء ن كان لو قىض به القاىض نفذ، والوإ ،جيوز القضاء بشهادة الفاسقحتى ال

 قبل ظهور حاله.  بشهادة املستور

 [م املجهول عندالشافعيةحك]

 وملا مل يكن خرب الفاسق واملستور حجة، فخرب املجهول أحرى :وقال الشافعي رمحه اهلل

 يكون حجة. أن ال

 [ول من القرون الثالثة عنداألحنافحكم املجه]

 منه و قلنا نحن: املجهول من القرون الثالثة عدل بتعديل صاحب الرشع إياه ما مل يتبني

 ما يزيل عدالته فيكون خربه حجة عىل الوجه الذي قررنا. 
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 :توضيح هذه الرشائط إمجاالً 

 اإلسالم وأنواعه:

 :وهو نوعان أيضاً  ،ا اإلسالم: فهو عبارة عن رشيعتناوأم

 .وباطن (٢  ظاهر.  (١

 فالظاهر: يكون بامليالد بني املسلمني والنشوء عىل طريقتها شهادة وعبادة.

يكون بالتصديق واإلقرار باهلل كام هو بصفاته وأسامئه واإلقرار بمالئكته وكتبه  والباطن: 

 .اهلل تعاىل وقبول أحكامه ورشائعهورسله والبعث بعد املوت والقدر خريه ورشه من 

ِصف فوصف ذلك كله فهو مسلم حقيقًة، لذلك كله،  وكذلك إن كان معتقداً  فمن اسُتو 

 .ينه وبني ربه حقيقةو مؤمن فيام بفقبل أن يستوصف ه

فإهنا تبني من  -م فلم تصفوقال يف اجلامع الكبري: إذا بلغت املرأة فاستوِصفت اإلسال

وقد كنا حكمنا بصحة النكاح بظاهر إسالمها ثم حيكم بفساد النكاح حني مل حتسن  ،زوجها

 أن تصف وجعل ذلك ردة منها.

يكفي ما مل ىل سبيل اإلمجال ال: ذكر الوصف عفقالوا ،ذاوقد استقىص بعض مشاخينا يف ه

 ألن حفظ الفقه غري حفظ املعنى، أال ترى أن من يذكر أن حممداً  ؛بحقيقة ما يذكر يكن عاملاً 

فإن النصارى يزعمون أهنم يؤمنون بعيسى  ،به يكون مؤمناً يعرف من هو الرسول اهلل وال

 اهلل ورسوله.فاليكون ذلك منهم معرفة لعيسى الذي هو عبد  وعندهم أنه ولد اهلل،

 بني، فالناس يتفاوتون يف ذلك تفاوتاً  إىل هذا االستقصاء حرج   يف املصريِ  :ولكنا نقول 

يقدرون عىل بيان تفسري صفات اهلل تعاىل وأسامئه عىل احلقيقة، ولكن ذكر ، وأكثرهم الظاهراً 

تحن كان يمملسو هيلع هللا ىلص أال ترى أن رسول اهلل ،إلمجال يكفي لثبوت اإليامن حقيقةاألوصاف عىل ا

ال إله إال اهلل وأنى رسول  الناس بذلك حتى قال لألعرايب الذي شهد برؤية اهلالل أتشهد أن

يكفي املسلمني أحدهم. وملا سأله جربيل عن اإليامن  !فقال: نعم، فقال: اهلل أكرب ؟اهلل
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 تاب اهلل يشهد بذلكواإلسالم ألجل تعليم الناس معامل الدين بنيي ذلك عىل سبيل اإلمجال وك

ْمُتُموُهنَّ  َفإِنْ  بِإِياَمِِنِنَّ  َأْعَلمُ  اهللَُّ َفاْمَتِحنُوُهنَّ  ﴿قال تعاىل: 
ارِ  إىَِل  َتْرِجُعوُهنَّ  َفاَل  ُمْؤِمنَات   َعلِ  ﴾اْلُكفَّ

اإلمجال، ستيصاف عىل واملسلمني باإلملسو هيلع هللا ىلص متحان من رسول اهللوقد كان هذا اإل [١0]املمتحنة:

عىل الكامل كام هو األصل، وقد يعجز املرء  ون حمموالً ستيصاف يكوهذا ألن املطلق عند اإل

ستيصاف بذكر ذلك عىل وجه استفهام عتقده بعبارته فينبغى أن يكون اإلعن إظهار ما ي

وإن كان قال: ال أعرف  ،حقيقة نعم، كان مؤمناً  :أنه هل يعتقد كذا وكذا؟ فإذا قالاملخاطب 

وكذلك من ظهر منه أمارات املعرفة نحو أداء  ،ما تقول أوال أعتقد ذلك، فحينئذ حيكم بكفره

. قال عليه بإيامنه مطلقاً  فإن ذلك يقوم مقام الوصف يف احلكمالصالة باجلامعة مع املسلمني، 

السالم: إذا رأيتم الرجل يعتاد اجلامعات فاشهدوا له باإليامن. وال خيتلف ما ذكرنا بالرق 

ة يف هذا جعلنا خرب هؤالء يف كونه حجفل .والذكورة واألنوثة والعمى والبرصواحلرية 

ألن الرشائط التي يبتني عليها وجوب قبول اخلرب يتحقق يف  ؛األحكام الرشعية بصفة واحدة

 الكل. 

 [حكم رواية العبد]

ألن  ؛فيه، وإن مل يكن من أهل الشهادة أما العبد: فال شك يف استجامع هذه الرشائط

والرق ينفي هذه الوالية، وهذا ألن  ،الية عىل الغريى عىل األهلية للواألهلية للشهادة تبتن

 :، وذلك ينعدم يف اخلرب من وجهنيالشهادة تنفيذ القول عىل الغري

قاده أن املخرب عنه ، ولكن السامع إنام يلتزم باعتشيئاً  يلزم أحداً : أن املخرب الأحدمها

موع ممن هو ، فإذا ترجح جانب الصدق يف خرب املخرب ضاهى ذلك املسمفرتض الطاعة

مفرتض الطاعة يف اعتقاده، فيلزمه العمل باعتبار اعتقاده، كالقاىض يلزمه القضاء بالشهادة 

 .هد يلزم املشهود عليه دون القاىضفإن كالم الشا؛ ه األمانة ال بإلزام الشاهد إياهبتقلده هذ

بل  ه إلزام أحد شيئاً ليس يف ظاهر «ةاءَ رَ قِ ل بِ إِ  ةَ اَل  َص َل « :وبيان هذا أن قوله عليه السالم

 .«باإلبرة إال خياطة ال«بيان صفة تتأدى به الصالة إذا أرادها، بمنزلة قول القائل: 
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فأما الشاهد  ،حكم اللزوم إىل غريه من السامعنيثم يتعدى  والثانى: أن املخرب يلتزم أوالً 

يكون فيها التزام عىل ، وهلذا جعلنا العبد بمنزلة احلر يف الشهادة التى فإنه يلزم غريه ابتداءً 

 .وهو الشهادة عىل رؤية هالل رمضانالوجه الذي يكون يف اخلرب 

كان يعتمد خربه بأن مواله كان جييب دعوة اململوك فدل أنه ملسو هيلع هللا ىلص ثم قد صح أن رسول اهلل

 .أذن له

أتاه بصدقة فاعتمد خربه وأمر أصحابه باألكل ثم  وسلامن ريض اهلل عنه حني كان عبداً 

 .منه اعتمد خربه وأكلأتاه هبدية ف

اململوك يف حكم وكان يعتمد خرب بريرة ريض اهلل عنها قبل أن تعتق وبعد عتقها فدل أن 

 .قبول اخلرب كاحلر

 [حكم رواية األنثى]

ألنه يشرتط العدد يف النساء  ؛الذكر وإن تفاوتا يف حكم الشهادةوأن األنثي يف ذلك ك

فكام فارق الشهادة اخلرب يف اشرتاط  ،ليس برشطدة ويف باب اخلرب العدد لثبوت معنى الشها

أصل العدد، فكذلك يف اشرتاط العدد يف النساء. أال ترى أن الصحابة كانوا يرجعون إىل 

وقال رسول اهلل  .هم من أمر الدين فيعتمدون خربهنفيام يشكل عليملسو هيلع هللا ىلص أزواج رسول اهلل

 . «عائشة من مكُ ينِ دِ  يثَ لُ ثُ  أخذونتَ « سلم:صيل اهلل عليه و

 [عمىحكم رواية األ]

أال ترى أنه قد كان يف الرسل  .يؤثر يف اخلرب؛ ألنه اليقدح يف العدالةوأما العمي: فإنه ال

م من ابتىل بذلك كشعيب ويعقوب عليهام السالم، وكان يف الصحابة من ابتىل به كابن أم مكتو

ن عمر وجابر وواثلة وفيهم من ُكفي برصه كابن عباس واب ،وعتبان بن مالك ريض اهلل عنهام

بن األسقع ريض اهلل عنهم، واألخبار املروية عنهم مقبولة ومل يشتغل أحد بطلب التاريخ يف 

 ذلك أهنم رووا يف حالة البرص أم بعد العمي.
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تقبل حلاجة الشاهد إىل متييز بني املشهود له الف الشهادة فإن شهادهتم إنام الوهذا بخ 

 ،ستدالليكون باملعاينة، ومن األعمى باإل ا التمييز من البصريواملشهود عليه عند األداء، وهذ

ويف رواية اخلرب ال حاجة إىل هذا التمييز،  ،ت يمكن التحرز عنه يف جنس الشهودوبينهام تفاو

 فكان األعمى والبصري فيه سواء. 

 [حكم رواية املحدود بالقذف]

ظاهر املذهب؛ فإن أبا بكرة ريض واملحدود يف القذف بعد التوبة يف رواية اخلرب كغريه يف 

اهلل عنه مقبول اخلرب ومل يشتغل أحد بطلب التاريخ يف خربه أنه روى بعدما أقيم عليه احلد أم 

واية اخلرب ليست ور ،ادته من متام حده، ثبت ذلك بالنصفإن رد شه ؛قبله، بخالف الشهادة

تهن يف باب احلدود ورواي ،الً أال ترى أنه ال شهادة للنساء يف احلدود أص ،يف معنى الشهادة

ويف رواية احلسن عن أيب حنيفة ريض اهلل عنهام: أنه اليكون املحدود يف  .كرواية الرجال

 ﴾اْلَكاِذُبونَ  ُهمُ  اهللَِّ ِعنَْد  َفُأوَلئَِك ﴿ :تعاىل قال، ألنه حمكوم بكذبه بالنص القذف مقبول الرواية؛

 اخلرب كون رشط ومن ،عدالً  اليكون التعاطى إىل يرجع فيام بالكذب واملحكوم. [١3]النور: 

 . بينا كام مطلقاً  العدالة حجة
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 بيان ضبط املنت والرواية باملعىن واختالف األئمة فيه:

جيوز النقل باملعنى للفظ يف الرواية واجب عىل وجه القال بعض أهل احلديث: مراعاة ا

 من غري مراعاة اللفظ بحال، وذلك منقول عن ابن سريين.

يف أقواله ملسو هيلع هللا ىلص قال بعض أهل النظر: قول الصحابى عىل سبيل احلكاية عن رسول اهلل 

يف ذلك الباب حتى يصح ملسو هيلع هللا ىلص بل جيب طلب لفظ رسول اهلل يكون حجة،وأفعاله ال

 وهذا قول مهجور.  ،حتجاج بهاإل

 [مذهب اجلمهور وتنويره باألدلة]

بط نقل باملعنى بعد حسن الضوقال مجهور العلامء: مراعاة اللفظ يف النقل أوىل، وجيوز ال

فأما من مل  .قل ذلك عن احلسن والشعبى والنخعىوقد ن .عىل تفصيل نذكره يف ٓاخر الفصل

ز ذلك استدل بقوله عليه السالم:   بَّ ُر فَ  ،عهامِ َس  امكَ  اهاأدَّ وَ  اهاوعَ فَ  تىقالَ مَ  عمِ َس  امرأً  اهلل ّضَّ نَ »جيو 

 النقل يف اللفظ بمراعاة أمر فقد. «منه أفقه وهُ  نمِ  إىل فقه حامل وربَّ  فقيه، غري إىل قه  فِ  املَح 

 عاماً  احلجر يوجب املعنى هذا واعتبار والفهم، الفقه يف الناس تفاوت وهو فيه، املعنى وبنيي 

 .اللفظ بلفظ ٓاخر تبديل عن

ما هو هناية اليدركه فيه  أوتى من جوامع الكلم والفصاحة يف البيانملسو هيلع هللا ىلص وهذا ألن النبي

 له. يؤمن التحريف أو الزيادة والنقصان فيام كان مراداً ل بعبارة أخرى الالتبدي ففي ،غريه

. «كذا عن اناوَِن  ،كذابِ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول رنامَ أَ » :يف ذلك ما اشتهر من قول الصحابة وحجتنا 

 .متعن ت هو من إال ذلك قبول من أحد واليمتنع

 نحو هذا، أو قريباً  :قال يثاً أنه كان إذا روي حد :وروينا عن ابن مسعود ريض اهلل عنه

 هذا معناه. منه، أو كالماً 
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قال يف ٓاخره: أو كام قال رسول اهلل صيل اهلل  وكان أنس ريض اهلل عنه إذا روى حديثاً  

فيهم. وكذلك العلامء بعدهم يذكرون يف  عليه وسلم. فدل أن النقل باملعنى كان مشهوراً 

 ما منه واملطلوب بمعجز ليس احلديث نظم ألن وهذا؛ ،«ذلك من نحواً  بلغنا«تصانيفهم 

تبليغ بال األمر أن علمنا وقد النظم، بصورة تعلق له يكون أن غري من احلكم وهو بمعناه يتعلق

 ملا أمر به من النقل ال مرتكباً  كان ممتثالً  ،فإذا كمل ذلك بالنقل باملعنى ،ملا هو املقصود به

فيه نوع رخصة بربكة  ألنه معجز مع أنه قد ثبت أيضاً  ؛ٓانوإنام يعترب النظم يف نقل القر ،للحرام

 ذلك يف أن إال. «ف  رُ ْح أَ  ةِ عَ بْ  َس ىَل عَ  رآنُ القُ  َل زِ نْ أُ »عىل ما أشار إليه يف قوله: ملسو هيلع هللا ىلص دعاء رسول اهلل

 يتحقق الرخصة ومعنى والتيسري، التخفيف حيث من وهذا اإلسقاط، حيث من رخصةً 

 .بيانه تقدم كام بالطريقني

 نا هذا، فنقول: إذا عرف 

 ، له معنى واحد معلوم بظاهر املتن.اخلرب إما أن يكون حمكامً  (١

كالعام الذي حيتمل  ،ملعنى بظاهره عىل احتامل شىء ٓاخرمعلوم ا يكون ظاهراً أو  (٢

 .صوص، واحلقيقة التى حتتمل املجازاخل

 .يكون مشكالً أو (3

 يعرف املراد بالتأويل. يكون مشرتكاً أو (٤

 يعرف املراد به إال ببيان.ال ن جممالً يكوأو  (٥

 .يكون متشاهباً أو  (٦

 أويكون من جوامع الكلم. (7

ألن املراد به معلوم  ؛بوجوه اللغة اً وز نقله باملعنى لكل من كان عاملحكم جيفأما امل 

 وإذا كساه العامل باللغة عبارة أخرى اليتمكن فيه هتمة الزيادة والنقصان. ،حقيقة

ألنه إذا  ؛لعلم باللغة العلم  بفقه الرشيعةجيوز نقله باملعنى إال ملن مجع إىل االالظاهر ف فأما

تكون تلك العبارة يف احتامل اخلصوص يؤم ن إذا كساه عبارة أخرى أن البذلك مل  اً مل يكن عامل
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 ولعل العبارة التى ُيروي هبا تكون أعم ،ألوىل، وإن كان ذلك هو املراد بهواملجاز مثل العبارة ا

بفقه الرشيعة يقع األمن عن  من تلك العبارة جلهله بالفرق بني اخلاص والعام، فإذا كان عاملاً 

حلسن والنخعى كام كان يفعله ا ،العبارة، فيجوز له النقل باملعنىهذا التقصري منه عند تغيري 

 .والشعبى رمحهم اهلل

يعرف إال املراد هبام ال ألن ؛ى أصالً جيوز فيهام النقل باملعنال :فأما املشكل واملشرتك 

 يكون حجة عىل غريه.يكون بنوع من الرأي كالقياس، فالبالتأويل، والتأويل 

 .قف عىل املعنى فيه إال بدليل ٓاخريوتصور فيه النقل باملعنى؛ ألنه اليوأما املجمل: فال

 .ر نقله باملعنىألنا ابتلينا بالكف عن طلب املعنى فيه فكيف يتصو ؛واملتشابه: كذلك

 وقوله ،«بالضامن اخلراج«كقوله عليه الصالة والسالم:  ،أما ما يكون من جوامع الكلمو

 عىل باملعنى نقله مشاخينا بعض جوز فقد ذلك أشبه وما .«جبار العجامء«الصالةالسالم:  عليه

 .الظاهر يف ذكرنا الذي الرشط

سالم كان ألن النبي عليه ال قال ريض اهلل عنه: واألصح عندي أنه الجيوز ذلك؛ 

ُت  أي. «ملِ الكَ  عَ وامِ َج  يُت وتِ أُ «هبذا النظم عىل ما روي أنه قال:  خمصوصاً  ص   فال بذلك، ُخص 

ويف وسعه نقل  ،به، ولكن كل مكلف بام يف وسعه عىل ما كان هو خمصوصاً  بعده أحد يقدر

من القصور يف وإذا نقله إىل عبارته مل يؤ إىل غريه ما سمعه منه بيقني، ذلك اللفظ ليكون مؤدياً 

وكان هذا النوع هو  املعنى املطلوب به ويتيقن بالقصور يف النظم الذي هو من جوامع الكلم،

 .«عهامِ َس  امكَ  اهاأدَّ  مَّ ثُ «: بقولهملسو هيلع هللا ىلص مراد رسول اهلل
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 الضبط بالكتابة وأنواع الكتابة:

 قال ريض اهلل عنه: اعلم بأن الكتابة نوعان:

 .وإمام  …٢   تذكرة  …١

 [ة وتوضيحهاالتذكر]

والنقل هبذا الطريق  ،له هو أن ينظر يف املكتوب فيتذكر به ما كان مسموعاً  :فالتذكرة

ألنه إنام ينقل ما  جمهول؛أو بخط غريه، وذلك اخلط معروف أوبخطه  جائز، سواء كان مكتوباً 

راً  جاز له يكون دون التفكر، ولو تفكر فتذكر له، فال حيفظ غري أن النظر يف الكتاب كان مذك 

وهلذا املقصود ندب إىل  ،فكذلك إذا نظر يف الكتاب فتذكر ،أن يروي ويكون خربه حجة

 .الكتاب

 . «بالكتاب العلم قيدوا« : حلديثا يف جاء ما عىل …١

 من هبم حدث ملا الكتابة هلم أبيح ثم حفظاً  العلم يأخذون كانوا : إبراهيم وقال … ٢

 .الكسل

 خاصاً  كان ما إال منه نفسه حيفظ أن اليمكنه ساناإلن يف مركب النسيان وألن …3

 وقع االستثناء وهلذا ،﴾اهللُ َشاءَ  َما إِلَّ  * َتنَْسى َفاَل  َسنُْقِرُئَك ﴿: تعالی بقولهملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول

 :عنه اهلل ريض أليب   قال حتى الفجر صالة يف املؤمنني سورة قراءته يف ترددملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول

 .«ذّكرتنى هالَّ «

، بحرج إال منه متناعاإل اليستطاع مما النسيان أن فثبت …٤  وبعد مدفوع، واحلرج بني 

 ،وإذا عاد كام كان ،والعود إىل ما كان عليه من احلفظلتذكر، ل طريق الكتاب يف النظر النسيان

 فالرواية تكون عن ضبط تام. 
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ن يف فصول وأما النوع الثانى: فهو أن اليتذكر عند النظر، ولكنه يعتمد اخلط، وذلك يكو

 ثالثة:

 .احلديث رواية …١

 .خطه من غري أن يتذكر احلادثةب خمطوطاً  سجالً  خريطته يف جيد والقاىض …٢

 . احلادثة واليتذكر الصك، يف خطه يرى والشاهد …3

 :[مذهب اإلمام أيب حنيفة]

مد له أن يعت جيوزلثالثة بام هو العزيمة، وقال: الفأبو حنيفة رمحه اهلل أخذ يف الفصول ا

ألن النظر يف الكتاب ملعرفة القلب كالنظر يف املرٓاة للرؤية بالعني، ثم  ؛الكتاب ما مل يتذكر

يكون  ، فالنظر يف الكتاب إذا مل يفده تذكراً يكون معترباً ال النظر يف املرٓاة إذا مل تفده إدراكاً 

به اخلط، واخلط يش، رواية والشهادة وتنفيذ القضاء اليكون إال بعلم، وهذا ألن الهدراً 

من غري التذكر، وما كان الفساد يف سائر األديان إال باالعتامد عىل  يستفيد علامً فبصورة اخلط ال

 الصور بدون املعنى.

ه أن وروي برش بن الوليد عن أيب يوسف رمحهام اهلل: أن يف السجل ورواية األثر جيوز ل 

 .ويف الصك الجيوز له ذلك ،يعتمد اخلط وإن مل يتذكر به

أن ذلك جائز يف الفصول كلها، وما ذهبنا إليه  :ابن رستم عن حممد رمحهام اهلل وروي

 رخصة للتيسري عىل الناس.

 :[أنواع الرخصة]

 :ثم هذه الرخصة تتنوع أنواعاً 

 .بخطه الكتاب يكون أن إما …١

 .بتوقيعه موقع ثقة معروف رجل بخط أو …٢

 .ثقة غري معروف رجل بخط أو …3
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 .موقع غري أو …٤

 .جمهول بخط أو …٥

 :مذهب اإلمام أيب يوسف

بختمه، وكان يف  أما أبو يوسف رمحه اهلل فقال: السجل يكون يف خريطة القاىض خمتوماً  

، فباعتبار الظاهر يؤمن فيه التزوير والتبديل بالزيادة والنقصان، والقاىض مأمور يده أيضاً 

كذلك كتاب املحدث إذا كان يف باتباع الظاهر يف القضاء، فله أن يعتمد السجل يف ذلك، و

ألن التزوير والتغيري فيه عادة ملا  ؛يف يد القاىض فليس له أن يعتمده يده، وإن مل يكن السجل

فال فرق فيه بني أن  ،ادة، ومثله يف كتاب احلديث ليس بعيبتنى عليه من املظامل واخلصومات

وأما الصك فيكون بيد اخلصم فال  يكون يف يده أو يف يد أمني ٓاخر مل يظهر منه خيانة يف مثله،

يقع األمن فيه عن التغيري والتزوير حتى إذا كان يف يد الشاهد كان اجلواب فيه مثل اجلواب يف 

 السجل.

 واحلاصل أنه بنى هذه الرخصة عىل ما يوقع األمن عن التغيري والتعديل عادة.  

 [مذهب اإلمام حممد ف اإلمام]

ا علم أن املكتوب وإن مل يكن يف يده إذ يف الصك أيضاً  و حممد رمحه اهلل أثبت الرخصة

ألن الباقى بعد ذلك توهم التغيري، وله أثر بني  يوقف  ؛خطه عىل وجه اليبقى فيه شبهة له

عليه، فإذا مل يظهر ذلك فيه جاز اعتامده، فأما إذا وجد الكتاب بخط بني  وهو معلوم عنده أو 

ثيق به فإنه جي  ،يزيد عىل ذلكوز له أن يقول: وجدت بخط فالن كذا، البخط رجل معروف ُمو 

وإن كان معه غريه  ،ليس معه شىء ٓاخر، فإنه اليكون حجة ثم إن كان ذلك اخلط منفرداً 

فذلك يوقع األمن عن التزوير بطريق العادة، فيجوز اعتامده عىل وجه الرخصة )وهذا يف 

اد يعترب فيه من ذلك من مظامل العبألن  ؛ة ( فأما يف الشهادة والقضاء فالاألخبار خاص

 إِلَّ ﴿ :قال تعاىل يعترب يف رواية األخبار. واشرتاط العلم فيه منصوص عليه،االستقصاء ما ال
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ق   َشِهَد  َمنْ   هذا مثل رأيت إذا«: وقال عليه السالم للشاهد ،[٨٦الزخرف:] ﴾َيْعَلُمونَ  َوُهمْ  بِاحْلَ

 .«فدع وإال فاشهد الشمس

 :[جوههالنقطاع و و]

 نقطاع نوعان:اعلم بأن اإل :قال ريض اهلل عنه

 انقطاع معنى و …٢   صورة انقطاع …١

 نقطاع صورة: ففي املراسيل من األخبار.أما صورة اإل

 :ورى )املرسل( والختالف ف حجيتهالنقطاع الص

 :حكم مراسيل الصحابة

ألهنم صحبوا  حجة؛وال خالف بني العلامء يف مراسيل الصحابة ريض اهلل عنهم أهنا 

حيمل  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فام يروونه عن رسول اهلل عليه الصالة والسالم مطلقاً 

عىل أهنم سمعوه منه أومن أمثاهلم، وهم كانوا أهل الصدق والعدالة. وإىل هذا أشار الرباء بن 

 عليه اهلل صىل اهلل رسول من سمعناه به نحدثكم ما كل ما«عازب ريض اهلل عنهام بقوله: 

 .«نكذب ال ولكنا بعضاً  بعضنا حيدث كان وإنام وسلم،

 فأما مراسيل القرن الثانى والثالث حجة يف قول علامئنا رمحهم اهلل. 

 [الشافعى ف قبول املرسل ودلئله مذهب اإلمام]

 وقال الشافعى: ال يكون حجة.

 .بآية تأيد إذا إال …١

 .مشهورة سنة أو …٢

 .السلف من به ملالع اشتهر أو …3

 من وجه ٓاخر. اتصل أو …٤
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 .ألنى اتبعتها فوجدهتا مسانيد ؛جعلت مراسيل سعيد بن املسيب حجة قال: وهلذا 

احتج اإلمام الشافعي يف ذلك فقال: اخلرب إنام يكون حجة باعتبار أوصاف يف الراوى وال 

تقوم احلجة بمثل هذه فال  ،الراوي إذا كان غري معلوم األصل طريق ملعرفة تلك األوصاف يف

فقد  فإذا مل يذكره أصالً  وإعالمه باإلشارة إليه يف حياته وبذكر اسمه ونسبه بعد وفاته، ،الرواية

، واحلجة يف اخلرب باتصاله برسول ن رسول اهلل صيل اهلل عليه و سلمحتقق انقطاع هذا اخلرب ع

 .سلم، فبعد االنقطاع ال يكون حجة اهلل صيل اهلل عليه و

ن طريق معرفة أل ،له وإن مل يذكر اسمه ال: إن رواية العدل عنه تكون تعديالً واليق

عند غريه بأن يقف منه  عند إنسان، جمروحاً  جتهاُد وقد يكون الواحد عدالً اجلرح والعدالة اإل

أال ترى أن شهود الفرع إذا شهدوا عىل شهادة األصول من  ،اليقف عليه عىل ما كان اآلخر

أنه قد كان فيهم من  يوضحه .هلذا املعنى شهادهتم حجةدهتم التكون غري ذكرهم يف شها

وكان واهلل  -يروي عمن هو جمروح عنده عىل ما قال الشعبيي رمحه اهلل: حدثني احلارث 

وألن  فعرفنا أن بروايته عنه اليثبت فيه ما يشرتط يف الراوي، فيكون خربه حجة، -كذاباً 

األخبار، فلو كانت احلجة تقوم باملراسيل لكان تكلفهم  الناس تكلفوا بحفظ األسانيد يف باب

 بام ال يفيد، فيبعد أن يقال: اجتمع الناس عىل ما ليس بمفيد.  اشتغاالً 

شكالت الواردة عىل مذهب األحناف ف حجية املرسل ودلئلهم، واجلواب عن اإل]

 [حجية املرسل

ة من الكتاب والسنة كلها ولكنا نقول: الدالئل التى دلت عىل كون خرب الواحد حج 

تدل عىل كون املرسل من األخبار حجة، ثم قد ظهر اإلرسال من الصحابة ريض اهلل عنهم 

 :ال متعنت. أما من الصحابة فبيانهال ينكره إ ومن بعدهم ظهوراً 

 ،«له صوم فال جنبا أصبح من«قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن: عنه اهلل ريض هريرة أيب حديث يف …١

 اهلل ريض عباس بن الفضل به حدثنى. أعلم هى: قال عنها اهلل ريض ئشةعا ذلك أنكرت وملا

 .منه سامع غري منملسو هيلع هللا ىلص النبي عن الرواية أرسل فقد عنهام
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وقد كثرت  ،إال بضعة عرش حديثاً ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول من سمع ما عباس ناب إن: وقيل …٢

كان يلبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى روي أن النبيملسو هيلع هللا ىلص من غري رسول اهلل وإنام كان ذلك سامعاً  ،روايته مرسالً 

 حتى رمى مجرة العقبة يوم النحر، وإنام سمع ذلك من أخيه الفضل.

وهو قوله  واحداً  إال حديثاً ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول من سمع ما عنه اهلل ريض بشري بن ونعامن …3

 أل جسده سائر فسد فسدت وإذا جسده سائر صلح صلحت إذا مضغة اجلسد ف إن« :عليه السالم

 .مرسالً  السالم عليه اهلل رسول عن تهرواي كثرت ثم ،«القلب وهى

ما  ان كثرياً ك التابعني أئمة من وغريمها عنهام اهلل ريض املسيب بن وسعيد واحلسن …٤

إنام سمعه  حتى قيل: أكثر ما رواه سعيد بن املسيب مرسالً ملسو هيلع هللا ىلص : قال رسول اهلليروون مرسالً 

 من عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه.

 .إرساالً  أرسلته حديث عىل الصحابة من أربعة يل معاجت إذا كنت :احلسن وقال …٥

إىل أن وقعت الفتنة، فقال نسند احلديث  كنا ما: عنه اهلل ريض سريين ابن وقال … ٦

 :عن عبد اهلل فأسنده يل، فقال: إذا قلت لك إذا رويت ىل حديثاً  :قلت إلبراهيم :األعمش

 عبد اهلل فهو غري واحد. قال  :ن عبد اهلل فهو ذاك، وإذا قلت لكحدثنى فالن ع

 [املسند عند بعض األئمة و وجه ذلكاملرسل أوىل من ]

إن من اشتهر عنده حديث )بأن وهلذا قال عيسى بن أبان: املرسل أقوى من املسند، ف

 اهلل رسول قال«( بطرق طوى اإلسناد لوضوح الطريق عنده، وقطع الشهادة بقوله: سمعه

 فيه له اليبقى وجه عىل عنده األمر اليتضح واحد بطريق سمعه وإذا ،«وسلم عليه اهلل صىل

أن جيوز  ينبغيفعىل هذا  :فإن قيل ،ىل قصد أن حيمله من حيمل عنهع مسنداً  فيذكره شبهة

قلنا: إنام مل جيز ذلك ألن قوة املرسل من  .جيوز بني األخبار باملشهور عندكمالنسخ باملرسل كام 

 جيوز.والنسخ بمثله ال ،نظري قوة تثبت بطريق القياسهذا الوجه بنوع من االجتهاد فيكون 
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أو  ،عتبار سامعهم ممن ليس بعدل عندهمإما أن كان با ثم رواية هؤالء الكبار مرسالً  

أو عىل اعتقادهم أن املرسل  ،عدل مع اعتقادهم أن ذلك ليس بحجةباعتبار سامعهم من 

 حجة كاملسند. 

يعتمد روايته ن يعرفه غري عدل هبذه الصفة العمفإن من يستجيز الرواية  ؛واألول باطل

 ، والجيوز أن يظن هبم هذا.مسنداً  وال مرسالً 

ألنه قول بأهنم كتموا موضع احلجة برتك اإلسناد مع علمهم أن احلجة ال  ؛والثانى باطل 

 تقوم بدونه.

 وكفي باتفاقهم حجة. ،م اعتقدوا أن املرسل حجة كاملسندفتعني الثالث؛ وهو أهن 

ألنه  ؛م فاسدوهذا كال ل الشافعى يف بعض كتبه: إنام أرسلوا ليطلب ذلك يف املسند،وقا 

بأهنم  ألن فيه قوالً  ؛كان ومل يذكروا، واألول باطلإما أن يقال: مل يكن عندهم إسناد ذلك أو

 .معوا ليطلب ذلك يف املسموعات والجيوز ذلك ملن هو دوهنم فكيف هبمخترصوا ما مل يس

تقوم بدونه فليس يف تركه م اإلسناد وقد علموا أن احلجة الألنه إذا كان عنده ؛والثانى باطل

 إال القصد إىل إتعاب النفس بالطلب.

حتجاج بخرب الواحد: إهنم إنام رووا ذلك ليطلب ذلك يف املتواتر ال ولو قال من أنكر اإل 

قال للمستفتى: قىض  إذايقرره أن املفتى  ؛تفاق فكذلك هذامنه باإل يكون هذا الكالم مقبوالً 

فكذلك إذا  وإن مل يذكر له إسناداً  ،كان عليه أن يعمل به ؛دثة بكذايف هذه احلاملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

روي فالن عن فالن ُقبِل ذلك منه وإن مل يقل حدثنى  :ولو قال ،كذاملسو هيلع هللا ىلص سول اهللقال ر :قال

 وهذا يف معنى اإلرسال. وال سمعته منه.

جه عمن لقي فيحمل مطلق كالمه عىل املسموع منه. إنام نجيزه عىل هذا الو :فإن قال 

قلنا: ملا جاز محل كالمه عىل هذا وإن مل ينص عليه لتحسني الظن به فكذلك جيوز محل كالمه 

وهذا ألنه ال طريق لنا  ،ل باعتبار الظاهر لتحسني الظن بهعند اإلرسال عىل السامع ممن هو عد

ثقة  وإذا كان من أدركه عدالً  ،إال بالسامع ممن أدركهمل يدركه  إىل معرفة الرشائط للرواية فيمن
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ته عنه يثبت لنا استجامع ما مل يعرف استجامع الرشائط فيه، فربواي فإنه اليروي عنه مطلقاً 

فكذلك إذا  ،أال ترى أنه لو أسند الرواية إليه يثبت استجامع الرشائط فيه بروايته عنه، الرشائط

فإذا أرسل فإنام يشهد عىل  ،كليه فإنام شهد عليه بأنه روي ذلألنه إذا أسند إ ؛أرسله بل أوىل

بالباطل ملسو هيلع هللا ىلص تجيز الشهادة عىل غري رسول اهلليسومن علم أنه ال ،رسول اهلل أنه قال ذلك

بالباطل مع قوله عليه الصالة والسالم: ملسو هيلع هللا ىلص فكيف يظن أن يستجيز الشهادة عىل رسول اهلل

حه ،«لنارا من مقعده فليتبوأ متعمداً  عىلي  كذب من« فيه  قايض إذا كتب سجالً ال أن يوض 

قضاؤه يف حادثة وأشهد عىل ذلك كان ذلك حجة وإن مل يبني اسم الشهود يف املسجل وما كان 

ذلك إال هبذا الطريق. وهذا بخالف الشهود عىل شهادة الغري؛ ألن العلامء خمتلفون يف أن عند 

ل القاىض ممن يرى تضمينهم، الرجوع هل جيب الضامن عىل شهود األصل أم ال؟ فلع

يتحقق يف باب األخبار مع كونوا معلومني عنده، ومثل هذا الفاليتمكن من القضاء به إذا مل ي

عىل  أال ترى أنه لو أشهد قوماً  ،نوب عن شاهد األصل يف نقل شهادتهأن شاهد الفرع ي

بار وإذا كان شهادته فسمعه ٓاخرون مل يكن هلم أن يشهدوا عىل شهادته بخالف رواية األخ

اً  ا  يعرب عن األصل بشهادته مل جيد بدالفرعي  أال ترى أنه لو قال: أشهد  ،من ذكره ليكون معرب 

 منه. وهنا لو قال: أروي عن فالن، كان مقبوالً  ،عن فالن مل يكن ذلك مقبوالً 

يدل ف لسامع احلديث من وجوه، وذلك الثم اشتغال الناس باإلسناد كاشتغاهلم بالتكل

عىل أن املرسل ال  يكون دليالً حجة فكذلك اشتغاهلم باإلسناد ال يكونأن خرب الواحد الىل ع

 يكون حجة.
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 [قرون الثالثة ومذاهب األئمة فيهامراسيل من بعد ال]

يفرق بني ن أبو احلسن الكرخى رمحه اهلل الفأما مراسيل من بعد القرون الثالثة، فقد كا

للمعنى الذي  تقبل روايته مرسالً  ،ن تقبل روايته مسنداً مراسيل أهل األعصار، وكان يقول: م

 ذكرنا.

وكان عيسى بن أبان رمحه اهلل يقول: من اشتهر يف الناس بحمل العلم منه تقبل روايته 

ومن مل  ،هلل وأمثاله من املشهورين بالعلم، وإنام يعنى به حممد بن احلسن رمحه اومسنداً  مرسالً 

وإنام اشتهر بالرواية عنه فإن مسنده يكون حجة ومرسله  مطلقاً يشتهر بحمل الناس العلم منه 

 إىل أن يعرض عىل من اشتهر بحمل العلم عنه.  يكون موقوفاً 

 [ حجية املرسل بعدالقرون الثالثةمذهب أيب بكر الرازي ف ترجيح]

إن مرسل من كان من  وأصح األقاويل يف هذا ما قاله أبو بكر الرازي ريض اهلل عنه:

ومرسل من كان  عمن ليس بعدل ثقة، الثالثة حجة ما مل يعرف منه الرواية مطلقاً  القرون

يروي إال عمن هو عدل ثقة؛ ألن النبي عليه السالم يكون حجة إال من اشتهر بأنه البعدهم ال

فكانت عدالتهم ثابتة بتلك الشهادة ما مل يتبني  ،للقرون الثالثة بالصدق واخلربية شهد

 كان من عدالة فالتثبت ،«يفشو الكذب ثم«ن بعدهم بالكذب بقوله: خالفهم وشهد عىل م

 عن إال اليروي أنه يعلم العدالة معلوم كان من برواية إال بالكذب أهله عىل شهد زمن يف

 .عدل

وإىل نحو هذا أشار عروة بن الزبري ريض اهلل عنهام حني روي لعمر بن عبد العزيز ريض  

 به أتشهد«: فقال ،«ميتة فهى لهًا أرض أحيا من«هلل عليه وسلم: اهلل عنه حديث رسول اهلل صىل ا

 العدل به أخربنى وقد ذلك من يمنعنى فام نعم،: قال؟ «وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول عىل

 . روايته العزيز عبد بن عمر فقبل الرضا،
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 تصال من وجه ومذاهب األئمة فيه:نقطاع من وجه واإلاإل

فمنهم من قال:  ، منقطع من وجه متصل من وجه ٓاخريفواختلف أصحاب احلديث 

نقطاع بسكوت راوي من وجه. وكأن هذا القائل جعل اإل نقطاعفيه باإلتصال سقط اعتبار اإل

لعدالة واملوجب الفرع عن تسمية راوي األصل دليل اجلرح فيه، وإذا استوى املوجب ل

 ،تصال فيه بطريق واحدإلهم عىل أن هذا يكون حجة لوجود اوأكثر ،للجرح يغلب اجلرح

والطريق اآلخر الذي هو منقطع جيعل كأن ليس؛ ألن ذلك الطريق ساكت عن الراوي، 

 وال معارضة بني الساكت والناطق. ،ويف الطريق املتصل بيان له ،وحاله أصالً 

 [نقطاع املعنوى وأقسامه وصورهاإل]

 فأما النوع الثانى )وهو االنقطاع معنى( ينقسم قسمني:

 .ضمعار بدليل املعنى ذلك يكون أن اإم …١

 .االنقطاع به يثبت الراوى حال يف نقصان أو …٢

 نقطاع بدليل معارض وأنواعه:اإل

 فعىل أربعة أوجه: ،نقطاع بدليل معارضفأما القسم األول وهو ثبوت اإل

 .تعاىل اهلل لكتاب اً خمالف يكون أن إما …١

 .سلم و هعلي اهلل صىل اهلل رسول عن مشهورة أولسنة …٢

 وحيتاج اخلاص والعام إىل معرفته.، شاذا مل يشتهر فيام تعم به البلوى حديثاً  أويكون …3

 االختالف منهم ظهر بأن األول الصدر من األئمة عنه أعرض قد حديثاً  أويكون …٤

 . جتر بينهم املحاجة بذلك احلديثومل احلادثة، تلك يف
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 [عىل ذلكالف لكتاب اهلل واألمثلة رداحلديث املخ]

 يكون مقبوالً لكتاب اهلل تعاىل( فإنه ال اً وهو ما إذا كان احلديث خمالف) فأما الوجه األول:

: أن ختصيص عندنا عىل ما بينا أوظاهراً  ، نصاً كانت اآلية أو خاصاً  به عاماً وال حجة للعمل 

املجاز ال واحلمل عىل نوع من  ،وكذلك ترك الظاهر فيه ،جيوز ابتداءً العام بخرب الواحد ال

ودليلنا يف ذلك قوله عليه الصالة   .وقد بينا هذا جيوز بخرب الواحد عندنا خالفا للشافعى،

 رشط كل واملراد ،«أحق اهلل وكتاب باطل، فهو تعاىل، اهلل كتاب يف ليس رشط كل«والسالم: 

فإن عني هذا  توجد عينه يف كتاب اهلل تعاىل؛تعاىل ال أن يكون املراد ما ال اهلل لكتاب خمالف هو

بخرب الواحد والقياس  احلديث التوجد يف كتاب اهلل تعاىل وباإلمجاع من األحكام ما هو ثابت

 .وإن كان اليوجد ذلك يف كتاب اهلل تعاىل

لكتاب اهلل تعاىل، وذلك تنصيص عىل أن كل حديث هو  اً فعرفنا أن املراد ما يكون خمالف

 بعدى، لكم األحاديث تكثر«:عليه الصالة والسالمردود. وقال خمالف لكتاب اهلل تعاىل فهو م

 وما منى أنه واعلموا فاقبلوه وافقه فام تعاىل، اهلل كتاب عىل فاعرضوه حديث عنى لكم روى فإذا

 برسول الواحد اخلرب اتصال ويف به، متيقن الكتاب وألن. «برىء منه أنى واعلموا فردوه خالفه

والعام  د من أن يؤخذ باملتيقن ويرتك ما فيه شبهة،ب ال هبام األخذ تعذر فعند شبهة،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

وكذلك  ،كاخلاص واخلاص يف هذا سواء ملا بينا: أن العام موجب للحكم فيام يتناوله قطعاً 

ومتن احلديث ال ينفك عن شبهة  ،قن بهألن املتن من الكتاب متي ؛النص والظاهر سواء

الً نام يشفإ ،باملعنى، ثم قوام املعنى باملتن الحتامل النقل إىل أن  تغل بالرتجيح من حيث املتن أوي

جيىء إىل املعنى، وال شك أن الكتاب يرتجح باعتبار النقل املتواتر يف املتن عىل خرب الواحد، 

 عىل الزيافة فيه. ظاهراً  فكانت خمالفة اخلرب للكتاب دليالً 

فإن اهلل تعاىل ؛ ألنه خمالف للكتاب ؛علامؤنا خرب الوضوء من مس الذكر وهلذا مل يقبل 

ُروا َأنْ  َُيِبُّونَ  ِرَجال   فِيهِ ﴿: قال  ،فقد مدحهم بذلك ،ستنجاء باملاءيعنى اإل ، [١0٨التوبه:] ﴾َيَتَطهَّ

فاحلديث الذي  ،ستنجاء باملاء اليكون إال بمس الذكرومعلوم أن اإل ،وسمى فعلهم تطهراً 
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ثًا بمنزلة البول يكون خمالف جيعل مسه يكون ألن الفعل الذي هو حدث ال ؛ابملا يف الكت اً حد 

 .تطهراً 

نه خمالف للكتاب أل ؛قيس يف أن ال نفقة للمبتوتة بنت وكذلك مل يقبل حديث فاطمة

املراد:  وال خالف أن ، [٦الطالق:] ﴾ُوْجِدُكمْ  ِمنْ  َسَكنُْتمْ  َحْيُث  ِمنْ  َأْسكِنُوُهنَّ ﴿: وهو قوله تعاىل

 مَحْل   ُأوَلِت  ُكنَّ  َوإِنْ ﴿ :فإنه عطف عليه قوله تعاىل؛ ائلفاملراد احل ،وأنفقوا عليهن من وجدكم

َلُهنَّ  َيَضْعنَ  َحتَّى َعَلْيِهنَّ  َفَأْنِفُقوا  .[٦]الطالق: ﴾مَحْ

فإن اهلل ؛ ألنه خمالف للكتاب من أوجه ؛يقبل خرب القضاء بالشاهد واليمنيوكذلك مل 

 ﴾ َواْستَْشِهُدوا ﴿وقوله:  .اآلية [٢٨٢البقرة:] ﴾ُكمْ ِرَجالِ  ِمنْ  َشِهيَدْينِ  َواْستَْشِهُدوا﴿ :تعاىل قال

 إىل يرجع فيام جممالً  يكون «كل«: القائل كقول ،الشهود عدد إىل يرجع فيام جممل هو بفعل أمر

جلميع ما هو املراد باألمر، وهو  وبياناً  ،لذلك املجمل ن ما بعده تفسرياً فيكو ،املأكول بيان

 يكن مل فإن كذا، طعام كل«: ، كقول القائل، فرجل و امرأتانفإن مل يكونا استشهاد رجلني،

 املراد هو ما جلميع بياناً  ذلك يكون ،«ففالناً  يكن مل فإن ،فالناً  تعامل أن لك أذنت« أو ،«فكذا

كان خرب القضاء بالشاهد واليمني  ،أن مجيع ما هو املذكور يف اآلية ذن، وإذا ثبتواإل باألمر

فقد  ؛﴾َتْرَتاُبوا َألَّ  َوَأْدَنى﴿ :يقرره قوله تعاىل، عىل النص كالنسخ عندنا والزيادة ،عليه زائداً 

نص عىل أن أدنى ما تنتفي به الريبة شهادة شاهدين هبذه الصفة، وليس دون األدنى شىء ٓاخر 

وألنه نقل احلكم من استشهاد الرجل الثانى بعد شهادة الشاهد الواحد إىل  ؛لريبةتنتفي به ا

مرأتني مع أن حضور النساء جمالس القضاء ألداء الشهادة خالف العادة، وقد أمرن استشهاد ا

فلو كان يمني املدعى مع الشاهد الواحد حجة ملا نقل احلكم إىل  ،بالقرار يف البيوت رشعاً 

وبمثل هذا  استشهاد امرأتني وهو خالف املعتاد مع متكن املدعى من إمتام حجته بيمينه،

ألن اهلل تعاىل نقل احلكم عن  ؛أهل الذمة بعضهم عىل بعض حجة ادةالطريق جعلنا شه

ُكمْ  ِمنْ  آَخَرانِ  َأوْ ﴿:استشهاد مسلمني عىل وصية املسلم إىل استشهاد ذميني بقوله تعاىل  ﴾ َغرْيِ
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فذلك  ،ة ألداء الشهادة خالف املعتادمع أن حضور أهل الذمة جمالس القضا [١0٦املائدة:]

 رد خرب القضاء عىل تقوم بشهادهتم يف اجلملة، وهو دليل أيضاً  دليل ظاهر عىل أن احلجة

ألنه نقل احلكم إىل استشهاد ذميني عند عدم شاهدين مسلمني، فلو كان  ؛بالشاهد واليمني

وذكر يف اآلية يمني  ،اجةالشاهد الواحد مع يمني املدعى حجة لكان األوىل بيان ذلك عند احل

كان بيمني  ليس بحجة اليوم ) ألجل النسخ ( فلون ذلك عند الريبة مع أ الشاهدين ظاهراً 

 املدعى تنتفي الريبة أو تتم احلجة لكان األوىل ذكر يمينه عند احلاجة.

فرتكنا العمل به  ،اء بالشاهد واليمني خمالف للكتابفبهذه الوجوه يتبني أن خرب القض 

 هلذا.

 :[ردالغريب من اآلحاد إذا خالف السنة املشهورة]

لغريب من أخبار اآلحاد إذا خالف السنة املشهورة فهو منقطع يف حكم العمل وكذلك ا

لة الكتاب يف ثبوت عليه فهو بمنز أو جممعاً  من السنة أو مستفيضاً  به؛ ألن ما يكون متواتراً 

وكذلك املشهور من السنة؛ فإنه  ،ليقنيوما فيه شبهة فهو مردود يف مقابلة ا ،علم اليقني به

باملشهور دون الغريب، وهلذا جاز النسخ  ،لكونه أبعد عن موضع الشبهة غريب؛أقوى من ال

ألنه خمالف  ؛عمل بخرب القضاء بالشاهد واليمنييظهر يف مقابلة القوى؛ وهلذا مل يفالضعيف ال

 ،«عىل املدعى واليمني عىل من أنكر البينة«للسنة املشهورة وهو قوله عليه الصالة والسالم: 

: والثانى املدعى، دون املنكر جانب يف اليمني أن بيان احلديث هذا يف نأ :أحدمها: وجهني من

 .بحال للبينة متممة اليمني فالتصلح والبينة، اليمني بني الجيمع أنه بيان فيه أن

 [يث املشهور واختالف الصاحبي معهرد أيب حنيفة حديث بيع التمر ألجل خمالفة احلد]

سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه يف بيع الرطب  وهلذا األصل مل يعمل أبو حنيفة بخرب

 ؛«فال إذاً «قال:  ،قالوا: نعم ،«أينتقص إذا جف؟«قال: بالتمر أن النبي عليه الصالة والسالم 

 من ،«مثلب مثل بالتمر التمر «:وهو قوله عليه الصالة والسالم ،ألنه خمالف للسنة املشهورة

 باشرتاط فالتقييد العقد، جلواز ؛مطلقاً  الكيل يف املامثلة اشرتاط فيها أن :أحدمها: وجهني
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 يظهر فضالً  جعل أنه: والثانى زيادة، يكون -اجلفوف بعد وهو- األحوال أعدل يف املامثلة

 رباً  فيه مرغوب وصف فوات عند يظهر فضلٍ  فجعُل  املشهورة السنة يف احلرام هو بالكيل

 .لذلك احلكم اً يكون خمالف راماً ح

ر ال ألن مطلق اسم التم ؛تتناول الرطبقاال: السنة املشهورة ال حممداً إال أن أبا يوسف و

يأكل هذا الرطب مل حينث، ولو حلف ال فأكل رطباً  يأكل متراً يتناوله بدليل أن من حلف ال

مل حينث، فإذا مل تتناوله السنة املشهورة وجب إثبات احلكم فيه باخلرب  فأكله بعد ما صار متراً 

 اآلخر.

التمر اسم للثمرة اخلارجة من النخل من حني تنعقد صورهتا إىل أن  :قالأبو حنيفة و

يتبدل به اسم العني، أوصاف حسب ما يكون عىل اآلدمى التدرك، وما خيتلف عليه أحوال و

إىل  واليمني تتقيد بوصف يف العني إذا كان داعياً  ويف األيامن ترتك احلقائق لداللة العرف،

 اليمني.

فإن أصل البدع  ؛نتقاد للحديث علم كثري وصيانة للدين بليغةمن اإلففي هذين النوعني 

 فإن قوماً  ؛واألهواء إنام ظهر من قبل ترك عرض أخبار اآلحاد عىل الكتاب والسنة املشهورة

توجب علم ومع أهنا ال ،مع الشبهة يف اتصاهلا برسول اهلل عليه الصالة والسالم جعلوها أصالً 

وجعلوا األساس ما  ،الكتاب والسنة املشهورة، فجعلوا التبع متبوعاً اليقني، ثم تأولوا عليها 

ز  ،والبدع غري متيقن به، فوقعوا يف األهواءهو  بمنزلة من أنكر خرب الواحد فإنه ملا مل جيو 

أو إىل استصحاب احلال وهو  ،ليعمل به، وفيه أنواع من الشبهة احتاج إىل القياس ،العمل به

لباب اإلحلاد وجعل ما  اً باحلجة إىل ما ليس بحجة يكون فتحلعمل ليس بحجة أصالً، وترك ا

لباب األهواء والبدع وكل  ، ثم ختريج ما فيه التيقن عليه، يكون فتحاً هو غري متيقن به أصالً 

 واحد منهام زيف مردود.
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فإهنم  ؛م اهلل من إنزال كل حجة منزلتهاوإنام سواء السبيل ما ذهب إليه علامؤنا رمحه

لكتاب والسنة املشهورة أصاًل، ثم خرجوا عليهام ما فيه بعض الشبهة وهو املروى جعلوا ا

للمشهور قبلوه وما مل جيدوا يف الكتاب وال يف  اً مما مل يشتهر، فام كان منه موافقبطريق اآلحاد 

هلام ردوه، عىل أن  اً مل به، وما كان خمالف، وأوجبوا العقبلوه أيضاً  السنة املشهورة له ذكراً 

عمل بالكتاب والسنة أوجب من العمل بالغريب بخالفه، وما مل جيدوه يف شىء من األخبار ال

 وصاروا حينئذ إىل القياس يف معرفة حكمه لتحقق احلاجة إليه. 

 :[رد الغريب إزاء عموم البلوى واألمثلة عىل ذلك]

ىل معرفته والعام إ فيام تعم به البلوى وحيتاج اخلاصوهو الغريب «وأما القسم الثالث: 

بأن يبني للناس ما حيتاجون إليه، وقد  ألن صاحب الرشع كان مأموراً  ؛فإنه زيف «للعمل به

فإذا كانت احلادثة مما تعم به البلوى فالظاهر أن  ،أمرهم بأن ينقلوا عنه ما حيتاج إليه من بعدهم

 ،ستفاضةجه اإلوأهنم مل يرتكوا نقله عىل و ،كافة وتعليمهمصاحب الرشع مل يرتك بيان ذلك لل

فحني مل يشتهر النقل عنهم عرفنا أنه سهو أو منسوخ، أال ترى أن املتأخرين ملا نقلوه اشتهر 

بنقله مع حاجة العامة إىل ، وما تفرد الواحد يف املتقدمني الشتهر أيضاً  فيهم، فلو كان ثابتاً 

 .معرفته

إذا مل يكن بالسامء علة  وهلذا مل تقبل شهادة الواحد من أهل املرص عىل رؤية هالل رمضان

ومل يقبل قول الويص فيام يدعي من إنفاق مال عظيم عىل اليتيم يف مدة يسرية وإن كان ذلك 

 .ألن الظاهر يكذبه يف ذلك ؛حمتمالً 

ها عنرضی اهلل ألن برسة  ؛ نعمل بحديث الوضوء من مس الذكروعىل هذا األصل مل

 . تفردت بروايته مع عموم احلاجة هلم إىل معرفته

حتتاج إليه ومل صها بتعليم هذا احلكم مع أهنا الفالقول بأن النبي عليه االصالة ولسالم خ

ار، يعلم سائر الصحابة مع شدة حاجتهم إليه شبه املحال، وكذلك خرب الوضوء مما مسته الن

 .وخرب ا لوضوء من محل اجلنازة
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خرب رفع اليدين عند و ،رمحهم اهلل بخرب اجلهر بالتسميةوعىل هذا مل يعمل علامؤنا 

ألنه مل يشتهر النقل فيها مع حاجة اخلاص والعام إىل  ؛لركوع، وعند رفع الرأس من الركوعا

 معرفته.

ستنشاق وب الوتر، وعىل وجوب املضمضة واإلفقد قبلتم اخلرب الدال عىل وج :فإن قيل

 وهو خرب الواحد فيام تعم به البلوي. ،يف اجلنابة

فأما الوجوب حكم ٓاخر  ،ن النبي عليه السالم فعله وأمر بفعلهقلنا: ألنه قد اشتهر أ 

 قبلنا خرب سوى الفعل، وذلك مما جيوز أن يوقف عليه بعض اخلواص لينقلوه إىل غريهم، فإنام

 فأما أصل الفعل فإنام أثبتناه بالنقل املستفيض.  ،الواحد يف هذا احلكم

 :[بذلك رد احلديث إن مل جتر حماجة الصحابة فيه مع علمهم]

ختالف بينهم يف وهو ما مل جتر املحاجة به بني الصحابة مع ظهور اإل« :وأما القسم الرابع

حتجاج بام رتك اإلباليتهمون بالكتامن، وال ألهنم األصول يف نقل الدين ؛فإنه زيف «احلكم

ختالف يف احلكم وجرت املحاجة فإذا ظهر منهم اإل ،شتغال بام ليس بحجةهو احلجة واإل

الحتج به  والرأي ليس بحجة مع ثبوت اخلرب، فلو كان اخلرب صحيحاً  ،م فيه بالرأيبينه

فكان إعراض الكل  ،عىل الرأي بعضهم عىل بعض حتى يرتفع به اخلالف الثابت بينهم بناءً 

وذلك نحو ما  ،سهو ممن رواه بعدهم، أو هو منسوخعىل أنه  ظاهراً  حتجاج به دليالً عن اإل

 وأعرضوا هذا يف اختلفوا الصحابة من الكبار فإن ،«بالنساء والعدة البالرج الطالق«يروي: 

 الطالق إيقاع أن به واملراد، مؤول أو ثابت غري أنه فعرفنا أصاًل، احلديث هبذا حتجاجاإل عن

كيال تأكلها  خرياً  اليتامى أموال يف تغوااب« :قالملسو هيلع هللا ىلص النبي أن يروي ما وكذلك الرجال، إىل

 حتجاجاإل عن وأعرضوا الصبى، مال يف الزكاة وجوب يف اختلفوا الصحابة فإن؛ «الصدقة

 بعد به املحاجة وجرت فيهم، الشتهر ثابتاً  كان لو إذ؛ ثابت غري أنه فعرفنا أصاًل، احلديث هبذا

 .ختالفاإل بظهور إليه احلاجة حتقق
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إذا قوبل  بمنزلة نقد البلد ،بالوجهني األولني تظهر الزيافة معنى للمقابلة تقادناإلففي  

عنى من حيث نتقاد بالوجهني اآلخرين إظهار الزيافة مود منه تظهر الزيافة فيه، ويف اإلبنقد أج

بمنزلة نقد تبني فيه زيادة غش عىل ما هو يف النقد املعهود فيصري  ،نقطاعإنه تقوى فيه شبهة اإل

 من هذا الوجه. مردوداً  زيفاً 

 

 [ثرةؤناف يبنوِنا عىل املعانى املالشوافع يبنون األحكام عىل الظاهر واألح]

نقطاع يف واشتغل ببناء احلكم عىل ظاهر اإل نقطاع معنىوالشافعي أعرض عن طلب اإل 

فإنه يبنى عىل الظاهر أكثر  ؛املرسل فرتك العمل به مع قوة املعنى فيه كام هو دأبه ودأبنا

  .كم عند التأمل فيهاوعلامؤنا يبنون الفقه عىل املعانى املؤثرة التى يتضح احل ،األحكام

 

 : [نقطاع بسبب نقصان حال الراوي وأقسامهاإل]

 فبيان ذلك يف فصول، منها: «و ما يبتنى عىل نقصان حال الراويوه« :وأما النوع الثانى

   والصبى …٤  والكافر …3  اسقوالف …٢   املستور خرب …١

 ساهل وامل …7  واملغفل …٦   واملعتوه …٥

 .اهلوى وصاحب …٨

 

 [ئمة فيهاملستور واختالف األ]

 .اسقستحسان عىل أن خربه كخرب الفقد نص حممد رمحه اهلل يف كتاب اإلف أما املستور

احلسن عن أيب حنيفة ريض اهلل عنهام أنه بمنزلة العدل يف رواية األخبار لثبوت  ىورو

 ونَ مُ لِ ْس املُ «وعن عمر ريض اهلل عنه  ملسو هيلع هللا ىلص باحلديث املروى عن رسول اهلل العدالة له ظاهراً 

 .«عض  ىل بُ م عَ هُ ُض عْ بَ  دول  عُ 
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يطعن اخلصم،  وهلذا جوز أبو حنيفة القضاء بشهادة املستور فيام يثبت مع الشبهات إذا مل

الزمان فال تعتمد  فإن الفسق غالب يف أهل هذا ؛ستحسان أصح يف زمانناولكن ما ذكره يف اإل

وهذا  ،هادته يف القضاء قبل أن تظهر عدالتهكام مل تعتمد ش ما مل تتبني عدالته، رواية املستور

 ونلُ مَ َتعْ  َل  نمَّ عَ  واثُ ّد حُت  َل « النبي عليه الصالة والسالم قال: بحديث عباد بن كثري أن

دليل ملزم وهو  فيه يعتمد أن من بد فال اإللزام معنى احلديث رواية يف وألن ؛«بشهادته

 العدالة التى تظهر بالتفحص عن أحوال الراوي.

 

 [ختالف ف قبول روايته وردهالفاسق واإل]

ه، أو أنه إذا أخرب بطهارة املاء أو بنجاست :ستحسانوأما الفاسق: فقد ذكر يف كتاب اإل

فإن وقع عنده أنه صادق  ،فإن السامع حيكم رأيه يف ذلك ،بحل الطعام والرشاب وحرمته

اجلواب  :نا رمحهم اهللفعليه أن يعمل بخربه وإال مل يعمل به، وعىل هذا قال بعض مشاخي

 اسق.كذلك فيام يرويه الف

ألنه غري مقبول الشهادة،  ؛يكون حجةقال ريض اهلل عنه: واألصح عندى أن خربه ال 

ا تأيد بأكثر الرأي ألجل ويف حل الطعام وحرمته وطهارة املاء ونجاسته إنام اعترب خربه إذ

جهة غريه، ومثل هذه الرضورة  ألن ذلك حكم خاص ربام يتعذر الوقوف عليه من ؛الرضورة

فإن يف العدول كثرة يمكن الوقوف عىل معرفة احلديث بالسامع  ؛اليتحقق يف رواية اخلرب

 عتامد عىل رواية الفاسق فيه، ثم يف املعامالت جعل خرب الفاسق مقبوالً منهم، فال حاجة إىل اإل

يرجع إليه يف كل خرب من  يوجد عدلفإن املعاملة تكثر بني الناس وال ؛ألجل الرضورة أيضاً 

عتامد فيه عىل خرب الفاسق مطلقًا، لك ينفك عن معنى اإللزام فجوز اإلذ إال أن ،ذلك النوع

عىل  اسق فيه معتمداً فلهذا مل نجعل خرب الف ؛واحلرمة فيه معنى اإللزام من وجهواحلل 

 اإلطالق حتى ينضم إليه غالب الرأي.
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 إِنْ ﴿ :لظاهر قوله تعاىل يف املعاملة أيضاً  قبوالً ومن الناس من مل جيعل خرب الفاسق م 

بن عقبة حني بعثه  وروى أن اآلية نزلت يف الوليد ،[٦احلجرات:] ﴾َفَتَبيَّنُوا بِنَبَإ   َفاِسق   َجاَءُكمْ 

فأراد رسول اهلل أن يعتمد  إهنم مهوا بقتىل :إىل قوم، فرجع إليه وقال مصدقاً  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل

وما  ،نده، فأنزل اهلل تعاىل هذه اآليةألنه ما كان ظاهر الفسق ع ؛ويبعث إليهم خيالً  ،خربه

بالتوقف يف هذا النبأ  ومع ذلك أمر اهلل تعاىل عن اإللزام، خالياً ، أخرب به كان من املعامالت

 .من الفاسق

فإنه أخرب أهنم ارتدوا بمنع الزكاة وجحودها  ؛مستنكراً  ولكنا نقول: كان ذلك خرباً 

 ،يعترب خربه يف مثل هذام ونحن نقول: إن من ثبت فسقه الفيه إلزام اجلهاد معهومهوا بقتله، و

إذ الفسق  ؛فيجوز اعتامد خربه ألجل الرضورة تنفك عن معنى اإللزام التيفأما يف املعامالت 

 ،كاذب يف خربه ال حمالة بأنه احلكم موجباً يرجح معنى الكذب يف خربه من غري أن يكون 

 فسق من أهل الشهادة. وهلذا جعلناه مع ال

 ،وكذلك يف طهارة املاء ونجاسته ،تعتمد روايته يف باب األخبار أصالً : فإنه الفأما الكافر

إال أنه إذا وقع يف قلب السامع أنه صادق فيام خيرب به من نجاسة املاء فاألفضل له أن يريق املاء 

، عتمد خربه يف باب الدين أصالً ألنه الي ؛ز صالته بالتيمم قبل إراقة املاءوال جتو ،ثم يتيمم

جيوز له الصالة بالتيمم مع وجود املاء، بخالف الفاسق وذلك ال ،فيبقى جمرد غلبة الظن

فهناك يلزمه أن يتوضأ بذلك املاء إذا وقع يف قلبه أنه صادق يف اإلخبار بطهارة املاء، وإن أخرب 

فإن تيمم ومل يرق املاء  ،ملاء ويتيممبنجاسة املاء ووقع يف قلبه أنه صادق فاألوىل له أن يريق ا

 جازت صالته.

وكذلك الصبى  :: فقد ذكر يف االستحسان بعد ذكر الفاسق والكافرخرب الصبىوأما 

وأن خربه  ،خينا أن املراد العطف عىل الفاسقواملعتوه إذا عقال ما يقوالن، فزعم بعض مشا

فإن الصبى  ؛طفه عىل الكافراملراد عواألصح أن  ،بمنزلة خرب الفاسق يف طهارة املاء ونجاسته

بخالف  ،ليس من أهل الشهادة عىل املسلمنيكام أن الكافر  ليس من أهل الشهادة أصالً 
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ألن الصبى بخربه يلزم و ،الفاسق فهو من أهل الشهادة وإن مل يكن مقبول الشهادة لفسقه

نه أل ؛ن غري أن يلتزمغريه م ألنه غري خماطب كالكافر يلزم ؛من غري أن يلتزم شيئاً  الغري ابتداءً 

وألن الوالية املتعدية  ؛ثم يلزم غريه ،فأما الفاسق فيلتزم أوالً  ،غري معتقد للحكم الذي خيرب به

للوالية  اسق من أهل هذه الوالية فيكون أهالً والف ،تبتنى عىل الوالية القائمة للمرء عىل نفسه

 .بخالف الصبى املتعدية أيضاً 

 بى، فقد سوى علامؤنا بينهام يف األحكام يف الكتب لنقصان عقلهام.بمنزلة الص واملعتوه

 ؛لة وإن مل يكن هو مقبول الشهادةرواية الصبى يف باب الدين مقبو ومن الناس من يقول:

فإن عبد اهلل بن ؛ واستدل فيه بحديث أهل قباء ،بمنزلة رواية العبد ،النعدام األهلية للوالية

وهم كانوا يف الصالة  ،أخربهم بتحويل القبلة إىل الكعبةعمر ريض اهلل عنهام أتاهم و

ملسو هيلع هللا ىلص عىل ما روى أنه عرض عىل رسول اهلل فاستداروا كهيئتهم، وكان ابن عمر يومئذ صغرياً 

حتويل و ،فيه وهو ابن أربع عرشة سنة فرده يوم بدر أو يوم أحد عىل حسب ما اختلف الرواة

جيوز العمل به إال بعلم وهو الصالة إىل ه فيام الفقد اعتمدوا خرب ،القبلة كان قبل بدر بشهرين

 .ملسو هيلع هللا ىلصومل ينكر عليهم رسول اهلل  الكعبة،

وقد روى عبد اهلل بن عمر، فإنا  ،أن الذي أتاهم أنس بن مالك يد روق :ولكنا نقول

 .اء أحدمها بعد اآلخر وأخربا بذلكنحمل عىل أهنام ج

يومئذ  الك، أو كان ابن عمر بالغاً وإنام حتولوا معتمدين عىل خرب البالغ وهو أنس بن م

فإن ابن أربع عرشة  ؛يف القتال لضعف بنيته يومئذ، ال ألنه كان صغرياً ملسو هيلع هللا ىلص وإنام رده رسول اهلل

 . سنة جيوز أن يكون بالغاً 

فهو بمنزلة من ال غفلة به يف الرواية  ،فإن كان أغلب أحواله التيقظ :فأما املغفل

قلام خيلو العدل عن مثله إال من عصمه اهلل تعاىل. وإن  ،ألن ما به من الغفلة يسري؛ والشهادة

فهو بمنزلة املعتوه؛ ألن ما يلزم من  ،تفاحش ما به من الغفلة حتى ظهر ذلك يف أغلب أموره
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أال ترى أنه يرتجح معنى  النقصان يف املرء بطريق العادة جيعل بمنزلة الثابت بأصل اخللقة،

 ، كام يرتجح جانب الكذب باعتبار فسق الراوى. ا مجيعاً السهو والغلط يف الرواية باعتبارمه

واليباىل بام يقع له من السهو  ،إنه اسم ملن جيازف يف األمورف؛ : فهوكاملغفلوأما املساهل

والغلط، واليشتغل فيه بالتدارك بعد أن يعلم به، فيكون بمنزلة املغفل إذا ظهر ذلك يف أكثر 

 أموره.

انت تعتمد روايته يف أحكام الدين وإن كأن الصحيح أنه ال فقد بينا: وأما صاحب اهلوى

جانب الكذب يف شهادته عىل ما  فإن اهلوى اليكون مرجحاً  ؛شهادهتم مقبولة إال اخلطابية

قررنا إال اخلطابية، وهم رضب من الروافض جيوزون أداء الشهادة إذا حلف املدعى بني 

عتقاد ما يرجح جانب ففي هذا اإل اً لف كاذبحمق يف دعواه ويقولون: املسلم الحيأيدهيم أنه 

فيمن يعتقد أن اإلهلام حجة  وكذلك قالوا .شهادهتم؛ لتوهم أهنم اعتمدوا ذلكالكذب يف 

 .عىل اعتقاده لتوهم أن يكون اعتمد ذلك يف أداء الشهادة بناءً  ؛م، ال تقبل شهادتهموجبة للعل

من اهلوى ما يمكن هتمة الكذب يف ليس فيام يعتقدون  ،فأما من سواهم من أهل األهواء

يتعصب صاحب اهلوى هبذا الطريق ة من باب املظامل واخلصومات، والشهادهتم؛ ألن الشهاد

فأما يف أخبار الدين: فيتوهم هبذا التعصب  ،مع من هو حمق يف اعتقاده حتى يشهد عليه كاذباً 

فلهذا التعتمد  ؛الباطل يبه إىل ما يدعو إليه منإلفساد طريق احلق عىل من هو حمق حتى جي

 .روايته، والجتعل حجة يف باب الدين.واهلل أعلم
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 بيان أقسام األخبار:

 :ريض اهلل عنه: هذه األقسام أربعةقال 

 .العلم بصدقه حييط خرب …١

 .بكذبه العلم حييط وخرب …٢

 .السواء عىل حيتملهام وخرب …3

 .اجلانبني أحد فيه يرتجح وخرب …٤

عىل  لقيام الداللة ؛متعني فيهافإن جهة الصدق  ؛رسل املسموعة منهم: أخبار الألولفا

 .البرش عادةوثبوت رسالتهم باملعجزات اخلارجة عن مقدور ، أهنم معصومون عن الكذب

 آَتاُكمُ  َوَما﴿قال تعاىل:  ،ئتامر به بحسب الطاقةذا النوع اعتقاد احلقية فيه، واإلوحكم ه

ُسوُل   [7احلرش:] ﴾ َفاْنَتُهوا َعنْهُ  اُكمْ َِنَ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ

: نحو دعوى فرعون الربوبية مع قيام ٓايات احلدث فيه ظاهرًا، ودعوى والنوع الثانى

أو أهنا تقرهبم إىل اهلل زلفي مع التيقن بأهنا  الكفار أن األصنام ٓاهلة، أو أهنا شفعاؤهم عند اهلل،

هم من املتنبئني النبوة مع ظهور ومسيلمة وغري «مانى»و «زرادشت»مجادات، ونحو دعوى 

جنس أفعال  إال بام هو خمرفة منأفعال تدل عىل السفه منهم، وأهنم مل يربهنوا عىل ذلك 

 النوع.املشعوذين؛ فالعلم حييط بكذب هذا 

ما تقع احلاجة إليه  شتغال برده باللسان واليد بحسبالبطالن فيه، ثم اإلوحكمه: اعتقاد 

 يف دفع الفتنة.

ففيه احتامل الصدق باعتباردينه وعقله،  ،: نحو خرب الفاسق يف أمر الدينلثالثا والنوع 

 حتامل.ر تعاطيه، واستوى اجلانبان يف اإلواحتامل الكذب باعتبا
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 ﴾وانُ يَّ بَ تَ فَ ﴿ :بقوله تعاىل فاحلكم فيه: التوقف إىل أن يظهر ما يرتجح به أحد اجلانبني عمالً 

 .[٦احلجرات:]

فإن بقضائه يرتجح جانب الكذب ؛ شهادة الفاسق إذا ردها القاىض حو: نوالنوع الرابع

 فيه، وخرب املحدود يف القذف عند إقامة احلد عليه.

 ،لتعني جانب الكذب فيه فيام يوجب العمل ؛وحكمه: أنه الجيوز العمل به بعد ذلك

نب فإنه يرتجح جا ؛ومن هذا النوع خرب العدل املستجمع لرشائط الرواية يف باب الدين

واملقصود هذا  ،وهو صالح للرتجيح ،ه بوجود دليل رشعى موجب للعمل بهالصدق في

  .النوع

 [بحث ف السامع وأداء احلفظ]

 وهلذا النوع أطراف ثالثة:

 .األداء وطرف …3 احلفظ وطرف …٢  السامع طرف …١

 فطرف السامع نوعان:

 .ورخصة …٢  عزيمة …١

حقيقة:  و أربعة أوجه، وجهان من ذلكع، وهستامفالعزيمة: ما تكون بحسب اإل 

 .من ذلك عزيمة فيهام شبهة الرخصة وأحدمها أحق من اآلخر، ووجهان

الن: قرا تك عىل املحدث وهو وقراء ،ة املحدث عليك وأنت تسمعءفالوجهان األوي

 نعم.  :فيقول «أهو كام قرأت عليك«ثم استفهامك إياه بقولك  ، يسمع

 

 [اء ة املحدث عىل الطالبترجيح قر مذهب أهل احلديث]

ألنه  ؛أحق  (قراءة املحدث عليك وأنت تسمعأي )وأهل احلديث يقولون: الوجه األول 

وهو الذي كان حيدث أصحابه ثم نقلوه عنه، وهو أبعد من  ،ق رسول اهلل عليه السالمطري

 اخلطأ والسهو، فيكون أحق فيام هو املقصود وهو حتمل األمانة بصفة تامة. 
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ث أوىلمام أيب حنيفة قراء ة الطالب عمذهب اإل]  :[ودليله ف ذلك ىل املحد 

 ؛أن قراء تك عىل املحدث أقوى من قراء ة املحدث عليك :وروي عن أيب حنيفة رمحه اهلل

لكونه مأمون السهو والغلط، وألنه كان يذكر ما يذكره  ؛خاصة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللوإنام كان ذلك ل

حفظه  كالمنا فيمن خيرب عن كتاب ال عن ؛ وإنام وب أيضاً يقرأ املكت، وكان اليكتب والحفظاً 

حقيقة، فأما إذا  اب فقراء ته أقوى؛ ألنه يتحدث بهحتى إذا كان يروي عن حفظ ال عن كت

أال ترى أن يف  ،اء يف معنى التحدث بام يف الكتابفاجلانبان سو ،كان يروي عن كتاب

وبني أن تقرأه عليه ثم  ،قراره عليكرأ من عليه احلق ذكر إالشهادات ال فرق بني أن يق

نعم، وبكل واحد من الطريقني جيوز أداء : ، فيقول»هل تقر بجميع ما قرأته عليك« تستفهمه

جواب  »نعم«وباب الشهادة أضيق من باب رواية اخلرب، فكان املعنى فيه: أن  الشهادة،

 .ملعاد يف اجلواب كله ما تقدم كاوال فرق يف اجلواب بني املخترص واملشبع، فيصري ،خمترص

ة املحدث ال يؤمن فعند قراء ،ة عادة ما ليس للمحدثثم للطالب من الرعاية عند القراء

 .ذلك إذا قرأ الطالب لشدة رعايته من اخلطأ يف بعض ما يقرأ لقلة رعايته ويؤمن

نتفي هذا فإن قيل: عند قراء ة الطالب يتوهم أن يسهو املحدث عن بعض ما يسمع وي

 .رعاية الطالب يف ضبط ما يسمع منهلشدة  ؛ذا قرأه املحدثالتوهم إ

وهو أيرس  ،مما اليمكن التحرز عنه عادةولكن السهو عن سامع البعض ، قلنا: هو كذلك

 مما يقع بسبب اخلطأ يف القراء ة. فمراعاة ذلك اجلانب أوىل. 

 

 [الكتابة والرسالة وأحكامها]

ن املحدث إذا كتب إىل غريه عىل رسم الكتب فإ ؛الكتابة والرسالة :والوجهان اآلخران

ثم قال: وإذا جاء ك كتابى هذا وفهمت ما فيه  ،وذكر يف كتابه: حدثنى فالن عن فالن إىل ٓاخره

 .فهذا صحيح ،فحدث به عنى
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 كان مأموراً  ملسو هيلع هللا ىلصفبلغه عىل هذه الصفة؛ فإن رسول اهلل  وكذلك لو أرسل إليه رسوالً 

، تاماً  فهة، وإىل ٓاخرين بالكتاب والرسول، وكان ذلك تبليغاً بتبليغ الرسالة وبلغ إىل قوم مشا

وكذلك يف زماننا يثبت من اخللفاء تقليد السلطنة والقضاء بالكتاب والرسول هبذا الطريق كام 

ويف  ،إال أن املختار يف الوجهني األولني للراوى أن يقول: حدثنى فالن ،يثبت باملشافهة

 ،ألن يف الوجهني األولني شافهه املحدث باإلسامع ؛أخربنى :الوجهني اآلخرين أن يقول

الكتاب ممن بعد  فإن ؛ولكنه خمرب له بكتابه ،الوجهني اآلخرين مل يشافههويف  ،له فيكون حمدثاً 

م الرسول ألن معنى الضبط يوجد فيهام، ث ؛والرسول كالكتاب أو أقوى ،كاخلطاب ممن حرض

 .ناطق، والكتاب غري ناطق

فكتب به  ،أو اليتكلم به ،يتحدث برس فالنإذا حلف أن ال :الزياداتوعىل هذا ذكر يف 

خيرب به، فكتب أو أرسل ولو حلف ال ، حينث، ولو تكلم به مشافهة حينثمل أو أرسل رسوالً 

جيوز ثم ال، بمنزلة ما لو تكلم به، والدليل عليه أن اهلل تعاىل أكرمنا بكتابه ورسوله، حينث

عليه الصالة والسالم خاصة كام  ىى إنام ذلك ملوس؛ وال كلمنى اهللألحد أن يقول: حدثنى اهلل، 

أو ، وجيوز أن يقول: أخربنا اهلل بكذا ،[ ١٦٤]النساء: ﴾َتْكلِياًم  ُموَسى اهللُ  َوَكلَّمَ ﴿ :قال تعاىل

 فلهذا كان املختار يف الوجهني األولني حدثنى، ويف الوجهني اآلخرين أخربنى. ؛ أنبأنا ونبأنا

 [واملناولة وأحكامهام اإِلجازة]

ورشط الصحة يف ، وذلك اإلجازة واملناولة ،تكون فيه إسامعالام ف ،فيه وأما الرخصة

له، وأن يكون املجيز من أهل الضبط  للمجاز له، مفهوماً  ذلك أن يكون ما يف الكتاب معلوماً 

ا يف هذا أجزت لك أن تروى عنى م :واإلتقان قد علم مجيع ما يف الكتاب، وإذا قال حينئذ

فإن الشاهد إذا وقف عىل مجيع ما يف  ؛ألن الشهادة تصح هبذه الصفة؛ كان صحيحاً ، الكتاب

فقال: أجزت لك أن تشهد عىل بجميع ما يف هذا ، ملن عليه احلق الصك وكان ذلك معلوماً 

 .، فكذلك رواية اخلربالكتاب، كان صحيحاً 
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فهو جائز ، فإن قال: أخربنى، فالنأجاز ىل  :واألحوط للمجاز له أن يقول عند الرواية

فإن ذلك خمتص باإلسامع ومل يوجد، واملناولة لتأكيد  ؛، وليس ينبغى له أن يقول: حدثنىأيضاً 

 .أو وجدت اإلجازة وحدها، اإلجازة فيستوي احلكم فيام إذا وجدا مجيعاً 

 

 حكم الرواية إذا كان املستجيز غري عامل ]

 [نفية ف ذلكواختالف فقهاء احلبام ف الكتاب 

إن عىل قول أيب : فأما إذا كان املستجيز غري عامل بام يف الكتاب فقد قال بعض مشاخينا

عىل  ،تصح هذه اإلجازة، وعىل قول أيب يوسف رمحه اهلل تصححممد رمحهام اهلل الحنيفة و

فإن علم الشاهد بام يف  ؛لقاىض إىل القاىض، وكتاب الشهادةقياس اختالفهم يف كتاب ا

وسف رمحه يف قول أيب ي يكون رشطاً يب حنيفة وحممد رمحهام اهلل، والاب رشط يف قول أالكت

 .اهلل لصحة أداء الشهادة

إال أن أبا  ،تصح يف قوهلم مجيعاً : واألصح عندى أن هذه اإلجازة القال ريض اهلل عنه

ب يريد الكاتب واملكتوفالكتب تشتمل عىل أرسار ال ؛يوسف استحسن هناك ألجل الرضورة

ثم اخلرب أصل الدين، أمره  ،يوجد يف كتب األخباريه أن يقف عليها غريمها، وذلك الإل

 مفهوماً  فال وجه للحكم بصحة حتمل األمانة فيه قبل أن يصري معلوماً ، وخطبه جسيم، عظيم

له، أال ترى أنه لو قرأ عليه املحدث فلم يسمع ومل يفهم مل جيز له أن يروي، واإلجازة إذا مل 

 الرواية هبذا القدر. له دون ذلك، كيف جتوز ا يف الكتاب معلوماً يكن م

 

 [حكم إسامع الصبى]

فأما أن يثبت  ،نوع تربك استحسنه الناس يفهمون،يزون واليموإسامع الصبيان الذين ال

 بمثله نقل الدين فال. 
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 [جل  واشتغل بأمور أخرحكم رواية من حّض امل]

أو ، ة كتاب ٓاخر غري ما يقرؤه القارىءقراءمن حرض جملس السامع واشتغل بوكذلك 

لغفلة أو  أو اشتغل عن السامع ،أو اشتغل بتحدث، أو لغو أو هلو، اشتغل بالكتابة لشىء ٓاخر

يمكن التحرز عنه من السهو إال أن مقدار ما ال ،مطلقا يكون صحيحاً فإن سامعه ال؛ نوم

يأمن أن حيرم بسبب عذور والأما عند القصد فهو غري مللرضورة، ف يجعل عفواً فوالغفلة 

 ونعوذ باهلل. ، ذلك حظه

ث]  [موعاتى وعدم جواز ذلك عنداجلمهورأجزت لك أن تروى عنى مس: قول املحد 

؛ فإن ذلك غري صحيح مسموعايت يعن يقال املحدث: أجزت لك أن ترو فأما إذا

فقد أجزت لك ، يبكل صك جتد فيه إقرار زلة ما لو قال رجل آلخر: اشهد عيلبمن ،تفاقباإل

سأله اإلجازة هبذه الصفة  فإن ذلك باطل، وقد نقل عن بعض أئمة التابعني أن سائالً ، ذلك

فتعجب وقال ألصحابه: هذا يطلب منى أن أجيز له أن يكذب عيل، وبعض املتأخرين جوزوا 

ذلك عىل وجه الرخصة لرضورة املستعجلني، ولكن يف هذه الرخصة سد باب اجلهد يف 

 فال وجه للمصري إليه. ، باب الكسل الدين، وفتح

 [ريق الرواية عن الكتب املصنفةط]

 فال بأس ملن نظر فيها وفهم شيئاً  ،الناس يمشهورة يف أيد يفأما الكتب املصنفة التى ه

هب فالن كذا من غري أن يقول أو مذ، يف ذلك أن يقول: قال فالن كذا وكان متقناً  ،منها

وبعض اجلهال من املحدثني ، ة بمنزلة اخلرب املشهورألهنا مستفيض؛ أو أخربين يحدثن

وحكي أن بعضهم قال ملحمد  استبعدوا ذلك حتى طعنوا عىل حممد رمحه اهلل يف كتبه املصنفة،

فقال: أسمعته من أيب  ،فقال: ال ؟هلل: أسمعت هذا كله من أيب حنيفةبن احلسن رمحه ا

يف جيوز إطالق القول بأن مذهب فالن فقال: ال، وإنام أخذنا ذلك مذاكرة، فقال: ك ؟يوسف

ألن تصنيف كل صاحب مذهب معروف يف  ؛وهذا جهل ؟أو قال فالن كذا هبذا الطريق كذا

فيكون بمنزلة اخلرب املشهور يوقف ، مشهور، كموطأ مالك رمحه اهلل وغري ذلك ،أيدى الناس



  67 مباحث  ف أصول احلديث

 

ذكرنا بعد أن  فال بأس بذكره عىل الوجه الذي ،به عىل مذهب املصنف، وإن مل نسمع منه

 .ن فيه التصحيف والزيادة والنقصانيؤم معتمداً  يكون أصالً 

 

 [احلفظ وأقسامه]

 : فأما بيان طرق احلفظ فهو نوعان

 .ورخصة …٢  عزيمة …١

 .قت السامع والفهم إىل وقت األداءأن حيفظ املسموع من و :فيه فالعزيمة

وهلذا قلت روايته وهو طريق  ؛وكان هذا مذهب أيب حنيفة يف األخبار والشهادات مجيعاً 

إال أنه إذا نظر يف الكتاب  ،أن يعتمد الكتاب :وأما الرخصة فيه ،فيام بينه للناسملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

وإذا مل يتذكر فهو حمض الرخصة عىل قول من  ،ولكنه مشبه بالرخصة ،فتذكر فهو عزيمة أيضاً 

 .وقد بينا فيام سبق ،جيوز ذلك

 [األداء وأنواعه]

 نوعان: اً واألداء أيض

  ورخصة …٢ عزيمة …١

 يوالرخصة فيه أن يؤد ،عىل الوجه الذي سمعه بلفظه ومعناه يأن يؤد :فالعزيمة

 وقد بينا ذلك. ،بعبارته معنى ما فهمه عند سامعه

 

 [التدلي  وأحكامه]

، ولكن مل يسمع منه ومن نوع الرخصة التدليس: وهو أن يقول: قال فالن كذا، ملن لقيه

شعبة  ني أنه قد سمع ذلك منه. وكان األعمش والثوري يفعالن ذلك، وكانفيوهم السامع
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، ستبعاد حتى كان يقول: ألن أزين أحب إيل  من أن أدلسيأيب ذلك ويستبعده غاية اإل

 .والصحيح القول األول

 [اإلرسال اخلفي والتدلي  بي]الفرق 

كذا، ملسو هيلع هللا ىلص ال رسول اهللفيقول الواحد منهم: ق، وقد بينا أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك

فإذا روجع فيه قال: سمعته من فالن يرويه عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وما كان ينكر 

فإنه  ؛مطلقاً  يكون تدليساً أنه ال بأس به، وأن هذا النوع البعضهم عىل بعض ذلك، فعرفنا 

 .من الصحابة مدل ساً  جيوز ألحد أن يسمي أحداً ال

ن يسقط اسم من رواه له ويروي عن راوي األصل عىل قصد وإنام التدليس املطلق أ

فأما إذا مل يكن عىل هذا القصد وإنام كان ، فإن هذا القصد غري حممود ؛الرتويج بعلو اإلسناد

عىل قصد التيسري عىل السامعني بإسقاط تطويل اإلسناد عنهم أو عىل قصد التأكيد بالعزم عىل 

بعني حممول وما نقل عن الصحابة والتا ،فهذا ال بأس به ،أنه قول رسول اهلل عليه السالم قطعاً 

 .عىل هذا النوع

 [واية املدل  عنداحلنفية ووجه ذلكقبول ر]

فأما  إال فيام سمعه عن ثقة، ،يدلساشتهر هبذا الفعل إذا علم أنه الوجتوز الرواية عمن 

بعدما اشتهر  ويدل س هبذه الصفة، ال جتوز الرواية عنه إذا كان يروي عمن ليس بثقة

  .بالتدليس

 حكم قول الصحايب أمرنا بكذا وِنينا عن كذا:

وهو أن الصحابى إذا قال: أمرنا بكذا، أو هنينا  ،واختلف العلامء يف فصل من هذا اجلنس

طلق اإلخبار بأمر رسول اهلل يفهم من هذا املفاملذهب عندنا أنه ال أو السنة كذا،، عن كذا

 . وسلم هعلي صلی اهلل سنة رسول اهلل أوأنه ،اهلل عليه وسلمی صل

 مذهب اإلمام الشافعي القديم واجلديد:
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ينرصف إىل ال: وقال الشافعى يف القديم: ينرصف إىل ذلك عند اإلطالق، ويف اجلديد قال

حتى قال يف كل موضع ، أو الرؤساء، حتامل أن يكون املراد سنة البلدانإل؛ ذلك بدون البيان

، باملدينة فإنام أراد سنة سليامن بن بالل، وهو كان عريفاً  ، لسنة ببلدنا كذاقال مالك رمحه اهلل: ا

إنه يفرق » وعىل قوله القديم أخذ بقول سعيد بن املسيب ريض اهلل عنه يف العاجز عن النفقة

، عىل سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم »السنة« ألنه محل قول سعيد؛ »بينه وبني امرأته

فحمل  ،»فيه السنة« الدية بقول سعيدل الرجل إىل ثلث يف أن املرأة تعاق وكذلك أخذ بقوله

 ذلك عىل سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. 

 مذهب األحناف ودلئلهم:

ألنا علمنا أن مراده سنة زيد، ورجحنا قول عيل وعبد اهلل ريض اهلل ؛ ومل نأخذ نحن بذلك

أن األمر والنهى يتحقق  لصحيح، وحجتنا يف ذلكه بالقياس اعنهام عىل قول زيد ريض اهلل عن

ُسوَل  َوَأطِيُعوا اهللََّ َأطِيُعوا﴿ :كام يتحقق منه، قال تعاىلملسو هيلع هللا ىلص من غري رسول اهلل  اأْلَْمرِ  َوُأوِل  الرَّ

: أال ترى أن مطلق قول العامل ،يثبت إال أدنى الكامل، وعند اإلطالق ال[٥9]النساء: ﴾ِمنُْكمْ 

حيمل عىل أنه أمر رسول اهلل فكذلك ال ،اً أنه أمر اهلل أنزله يف كتابه نص  ىل الحيمل ع ،أمرنا بكذا

فقد قال  ؛ه ممن جيب متابعته، وكذلك السنةحتامل أن يكون اآلمر غريإل ؛عليه السالم نصاً 

 نمَ » :وسلم عليه اهلل صىل وقال .«بعدي من اخللفاء وسنة بسنتي عليكم»صىل اهلل عليه وسلم: 

 ووزر زرهاوِ  عليهفَ  سيئة سنة نَّ َس  نومَ ، القيامة وميَ  إىل هبا لمِ عَ  من وأجر أجرها فله حسنة سنة نَّ َس 

ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سنة إرادة عند التقييد الصحابة عادة من ظهر وقد ،«يامةالق وميَ  إىل هبا ملعَ  من

 بةعق وقال ،«نبيك لسنة ديتهُ »: لصبى بن معبد عنه اهلل ريضباإلضافة إليه عىل ما قال عمر 

 بن صفوان وقال ،«فيهن نصيل أنملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ِنانا ساعات ثالث»: عنه اهلل ريض عامر بن

 …«ولياليها أيام ثالثة خفافنا لننزع أن سفراً  كنا إذاملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أمرنا»: ريض اهلل عنه عسال

 .احلديث
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ملسو هيلع هللا ىلص اهلليكون مرادهم اإلضافة إىل رسول فإنه ال، يتبني أهنم إذا أطلقوا هذا اللفظفبهذا 

 حتامل اليثبت التعيني بغري دليل. ومع اإل، نصاً 

 

 [وجوه ردالرواية من جهة الراوي]

 اخلرب يلحقه التكذيب من جهة الراوى أو من جهة غريه:

 أما ما يلحقه من جهة الراوى فأربعة أقسام:  

 .أحدها: أن ينكر الرواية أصالً 

أو مل يعلم  ،قبل الرواية أو بعدها أو عمالً  والثانى: أن يظهر منه خمالفة للحديث قوالً 

 التاريخ .

 .أو ختصيصاً  والثالث: أن يظهر منه تعيني شىء مما هو من حمتمالت اخلرب تأويالً 

 . أن يرتك العمل باحلديث أصالً : والرابع

 إنكار الراوي الرواية واختالف األئمة فيه:

بعضهم: بإنكار  فقال، فأما الوجه األول: فقد اختلف فيه أهل احلديث من السلف

 .وقال بعضهم: الخيرج من أن يكون حجة، الراوى خيرج احلديث من أن يكون حجة

 ،وبيان هذا فيام رواه ربيعة عن سهيل بن أيب صالح من حديث القضاء بالشاهد واليمني

حدثنى  :وجعل يروي ويقول ،ثم قيل لسهيل: إن ربيعة يروي عنك هذا احلديث فلم يذكره

 .ةربيعة عنى وهو ثق

 مذهب اإلمام الشافعي وحممد رمحهام اهلل تعاىل:

 وقد عمل الشافعى باحلديث مع إنكار الراوي ومل يعمل به علامؤنا رمحهم اهلل.
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ملسو هيلع هللا ىلص وذكر سليامن بن موسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة ريض اهلل عنها: أن النبي 

 سأل جريج ابن أن روي ثم احلديث، .«باطل فنكاحها وليها، إذن بغري نكحت امرأة أيام»قال: 

 هذا احلديث، فلم يعرفه، ثم عمل به حممد والشافعى مع إنكار الراوي. عن الزهرى

 مذهب اإلمام أيب حنيفة و أيب يوسف رمحهام اهلل تعاىل:

وقالوا: ينبغى أن يكون هذا ، إلنكار الراوى إياه؛ ومل يعمل به أبو حنيفة وأبو يوسف 

واستدلوا عليه بام لو ادعي رجل ، ا رمحهم اهلل هبذه الصفةختالف بني علامئنالفصل عىل اإل

فأقام املدعى ، هومل يعرف القاىض قضاء، عند قاٍض: أنه قيض له بحق عىل هذا اخلصم

ينفذ يقبل القاىض هذه البينة، والفإن عىل قول أيب يوسف ال، شاهدين عىل قضائه هبذه الصفة

فإذا ثبت هذا اخلالف بينهام يف قضاء ينكره ، ه اءوعىل قول حممد يقبلها وينفذ قضه هبا،  قضاء

القاىض، فكذلك يف حديث ينكره الراوي األصل، وعىل هذا ما حيكي من املحاورة التى 

جرت بني أيب يوسف وحممد رمحهام اهلل يف الرواية عن أيب حنيفة يف ثالث مسائل من اجلامع 

ثبت عىل ما رواه عن أيب يوسف عنه  فإن حممدا ؛وقد بيناها يف رشح اجلامع الصغري، الصغري

بعد إنكار أيب يوسف، وأبو يوسف مل يعتمد رواية حممد عنه حني مل يتذكر، وزعم بعض 

إال عىل قول  ،يبطل اخلرب بإنكار راوي األصلىل قياس قول علامئنا ينبغي أن الأن ع: مشاخينا

 ؛، وهى تنكر«هتا قد انقضتأن عد أخربتنى» :وردوا هذا إىل قول زوج املعتدة، زفر رمحه اهلل

، به إال يف حقها وعندنا يبقى معموالً ، به بعد إنكارها يبقى اخلرب معموالً فإن عىل قول زفر ال

تبار ظهور انقضاء العدة يف فإن جواز نكاح األخت واألربع له هنا عندنا باع؛ واألول أصح

 :وهلذا لو قال ؛التصال اخلرب هبا ال ،يف اإلخبار عن أمر بينه وبني ربه ( لكونه أميناً بقولهحقه )

 ومل يضف اخلرب إليها، كان احلكم كذلك يف الصحيح من اجلواب.  ،«انقضت عدهتا»

 حجة املذهب األول:
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فإن النبي عليه السالم  ؛فقد احتجوا بحديث ذي اليدين ريض اهلل عنه :فأما الفريق األول

 فأتم فقام نعم،: فقاال «اليدين؟ ذو يقول ما أحق»ملا قال أليب بكر وعمر ريض اهلل عنهام: 

عنه يف أمان اهلرمزان   ل خرب أنس بن مالكوعمر قب، الته، وقبل خربمها عنه، وإن مل يذكرهص

وألن النسيان غالب عىل اإلنسان فقد حيفظ  ،: أتكلم كالم حي وإن مل يذكر ذلكبقوله له

، والراوي عنه عدل ثقة، فبه الً يتذكره أصثم ينسى بعد مدة فال، ويرويه لغريه اإلنسان شيئاً 

؛ وهذا بخالف الشهادة عىل الشهادة، يبطل ذلك بنسيانهرتجح جانب الصدق يف خربه، ثم الي

هناك ليس بشاهد  يألن الفرع؛ فإن شاهد األصل إذا أنكره مل يكن للقاىض أن يقىض بشهادته

ا لو قال: أشهد عيل وهلذ؛ وإنام هو ثابت يف نقل شهادة األصيل، عىل احلق ليقىض بشهادته

، وأمرين باألداء، فأنا أشهد عىل شهادته، ما مل يقل أشهدنى عىل شهادته يكون صحيحاً فالن ال

تثبت شهادته يف جملس القضاء، فأما هنا ، ومع إنكار الثم القضاء يكون بشهادة األصيل

 ر األصليبطل ذلك بإنكاوال ،إنام يروي احلديث باعتبار سامع صحيح له من األصل يالفرع

 .بناء عىل نسيانه

 حجة املذهب الثانى واجلواب عن األول:

: أما ريض اهلل عنه وأما الفريق الثانى: استدلوا بحديث عامر ريض اهلل عنه حني قال لعمر

فقال: ، ؟عن ذلكملسو هيلع هللا ىلص ثم سألت رسول اهلل، تذكر إذ كنا يف اإلبل فأجنبت فتمعكت يف الرتاب

فلم يرفع عمر  ؟،وجهك وذراعيك ض، فتمسح هبامأما كان يكفيك أن ترضب بيديك األر

ألنه روي عنه ومل يتذكر هو ما ؛ ثقةً  ومل يعتمد روايته مع أنه كان عدالً  ،ريض اهلل عنه رأسه

وألن باعتبار تكذيب العادة خيرج احلديث من أن ، رواه، فكان اليرى التيمم للجنب بعد ذلك

وتكذيب الراوي أدل عىل الوهن من تكذيب  كام قررنا فيام سبق،، للعمل موجبةً  يكون حجةً 

وقد ، به إذا اتصل برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم العادة؛ وهذا ألن اخلرب إنام يكون معموالً 

ألن إنكاره حجة يف حقه، فتنتفي به روايته ؛ تصال بإنكار راوي األصلانقطع هذا اإل
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بت يثت روايته، وبدون روايته البإنكاره، ومع التناقض التثب احلديث، أو يصري هو مناقضاً 

 كام يف الشهادة عىل الشهادة. ،تصال فاليكون حجةً اإل

 فقد يسمع اإلنسان حديثاً ، وكام يتوهم نسيان راوي األصل يتوهم غلط راوي الفرع 

فأدنى ، فيظن أنه سمعه من فالن، وإنام سمعه من غريه، حيفظ من سمع منهفيحفظه وال

تصال من جهته وال من جهة يثبت اإلفال، ض فيام هو متوهمالدرجات فيه أن يقع التعار

 تصال.ألنه جمهول، وباملجهول اليثبت اإل؛ غريه

ذلك عند خربمها،  وأما حديث ذى اليدين: فإنام حيمل عىل أن النبي عليه السالم تذكر 

مل حمتريض اهلل عنه وحديث عمر ، عن التقرير عىل اخلطأ فإنه كان معصوماً  ؛وهذا هو الظاهر

وشغل ، أو تذكر غفلة من نفسه، فلهذا عمل به؛ فربام تذكر حني شهد به غريه، لذلك أيضاً 

ثم اليذكره ، وقد يكون هذا للمرء بحيث يوجد شىء منه، القلب بشىء يف ذلك الوقت

حتياط، وإنام ونحن النمنع من مثل هذا اإل، من هذا الوجه حتياط، وجعله ٓامناً باإل هفأخذ

وكام أن راوي الفرع عدل ثقة، فراوي ، للعمل مع إنكار راوي األصل موجباً يبقى ندعى أنه ال

، فتتحقق املعارضة من هذا وذلك يرجح جانب الصدق يف إنكاره أيضاً ، األصل كذلك

فيبقى األمر عىل ما كان قبل ، وأدنى ما فيه أن يتعارض قواله يف الرواية واإلنكار، الوجه

 روايته. 

 [وًل أو فعالً خمالفة الراوي مرويه ق]

ذلك بتاريخ  ( فإن كانأو عمالً  )وهو ما إذا ظهر منه املخالفة قوالً : وأما الوجه الثانى

فلام ، وحيمل عىل أنه كان ذلك مذهبه قبل أن يسمع احلديث، يقدح يف اخلربقبل الرواية فإنه ال

ني واجب ألن احلمل عىل أحسن الوجه؛ سمع احلديث رجع إليه، وكذلك إن مل يعلم التاريخ

ما مل يتبني خالفه، وهو أن يكون ذلك منه قبل أن يبلغه احلديث ثم رجع إىل احلديث، وأما إذا 

ألن فتواه ؛ فإن احلديث خيرج به من أن يكون حجة، علم ذلك منه بتاريخ بعد احلديث
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فإن احلاالت ؛ وأنه األصل للحديث، نقطاعأو عمله من أبني الدالئل عىل اإل بخالف احلديث

 ختلو:ال 

 .سامع فيكون واجب الرد منه ال عن إما إن كانت الرواية تقوالً  

أو تكون فتواه وعمله بخالف احلديث عىل وجه قلة املباالة والتهاون باحلديث فيصري به 

 .تقبل روايته أصالً ال ،فاسقاً 

 فكذلك خربه. ،تكون حجةوشهادة املغفل ال ،أو يكون ذلك منه عن غفلة ونسيان 

فيجب  ،وهذا أحسن الوجوه ،ك منه عىل أنه علم انتساخ حكم احلديثأو يكون ذل

فإنه روى عىل طريق إبقاء اإلسناد وعلم أنه منسوخ  ؛للظن بروايته وعمله احلمل عليه حتسيناً 

عىل  وكام يتوهم أن يكون فتواه أو عمله بناءً  ،فأفتى بخالفه أو عمل بالناسخ دون املنسوخ

ام ينقطع وباعتبار التعارض بينه ،عىل غلط وقع له ن روايته بناءً غفلة أو نسيان يتوهم أن تكو

 .تصالاإل

يغسل اإلناء من » :وبيان هذا يف حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي عليه السالم قال

فحملنا عىل أنه كان علم  ،ثم صح من فتواه أنه يطهر بالغسل ثالثاً  ،«ولوغ الكلب سبعاً 

م بداللة احلال أن مراد رسول اهلل عليه السالم الندب فيام وراء انتساخ هذا احلكم أو عل

  .الثالثة

متعتان كانتا عىل عهد رسول اهلل عليه السالم وأنا أهنى عنهام  :وقال عمر ريض اهلل عنه

وهلذا قال ابن  ؛نتساخفإنام حيمل هذا عىل علمه باإل ،متعة النساء ومتعة احلج :وأعاقب عليهام

وليس يف رأهيم ما يرغب  ،وهم الذين هنوا عنها ،رووا الرخصة يف املتعة هم الذين :سريين

وأما يف العمل فبيان هذا يف حديث عائشة ريض اهلل  ،عنه وال يف نصيحتهم ما يوجب التهمة

ثم صح أهنا زوجت ابنة أخيها عبد الرمحن بن أيب ، «يام امرأة نكحت بغري إذن وليهاأ» :عنها

 :وحديث ابن عمر ريض اهلل عنهام ،عملها بخالف احلديث يتبني النسخفب ،بكر ريض اهلل عنهام

ثم قد صح  ،«وعكأن النبي عليه السالم كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الر»
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بت فيث ،فتتاحصحبت ابن عمر سنني وكان اليرفع يديه إال عند تكبرية اإل :عن جماهد قال

 .بعمله بخالف احلديث نسخ احلكم

 عيي الراوي بعض حمتمالت احلديث وحكمه:ت

يمنع كون حمتمالت احلديث( فإن ذلك ال )وهو تعيينه بعض: وأما الوجه الثالث

عىل  وتأويله اليكون حجةً  ،به عىل ظاهره من قبل أنه إنام فعل ذلك بتأويل احلديث معموالً 

 وهو ،به عىل ظاهره والً يتغري ظاهر احلديث فيبقى معموبتأويله ال ،وإنام احلجة احلديث ،غريه

 .وغريه يف التأويل والتخصيص سواء

املتبايعان  :أن النبي عليه السالم قال» :وبيان هذا يف حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام

ثم محله ابن عمر  ،وهذا حيتمل التفرق باألقوال وحيتمل التفرق باألبدان ،«باخليار ما مل يتفرقا

 ؛ومل نأخذ بتأويله ،أنه كان إذا أوجب البيع مشى هنيهةً  :عنه يعىل التفرق باألبدان حتى رو

فتعيني أحد املحتملني فيه يكون  ،ألن احلديث يف احتامل كل واحد من األمرين كاملشرتك

وكذلك قال الشافعى رمحه اهلل يف حديث ابن عباس ريض اهلل  ،يف احلديث ال ترصفاً  تأويالً 

من فتوى ابن عباس أن  ثم قد ظهر ،«دل دينه فاقتلوهمن ب :أن النبي عليه السالم قال» :عنهام

يكون وذلك بمنزلة التأويل ال ،هذا ختصيص حلق احلديث من الراوى :فقال ،تقتلاملرتدة ال

 .احلديث وأوجب القتل عىل املرتدة فأنا ٓاخذ بظاهر ،عىل غريه حجةً 

 لعمل باحلديث وحكمه:ترك 

العمل بخالف احلديث حتى خيرج به من أن فهو بمنزلة  وأما ترك العمل باحلديث أصالً 

كام أن العمل  ،حرامملسو هيلع هللا ىلص ألن ترك العمل باحلديث الصحيح عن رسول اهلل ؛يكون حجةً 

 .رفع اليدين عند الركوع كام بينا ومن هذا النوع ترك ابن عمر العمل بحديث ،بخالفه حرام
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 وجوه ردالرواية من جهة غري الراوى:

 ،أحدمها ما يكون من جهة الصحابة :راوى فهو قسامنوأما ما يكون من جهة غري ال

 .ثانى ما يكون من جهة أئمة احلديثوال

 .ما ذكره عيسى بن أبان رمحه اهلل فأما ما يكون من الصحابة فهو نوعان عىل

خيفي من الصحابة وهو ممن يعلم أنه ال أن يعمل بخالف احلديث بعض األئمة :أحدمها

ألنه ملا انقطع توهم أنه مل  ؛حلديث به من أن يكون حجةً فيخرج ا ،عليه مثل ذلك احلديث

سواء رواه هو  ،وال يظن به خمالفة حديث صحيح عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،يبلغه

فيجب محله عىل  فأحسن الوجوه فيه أنه علم انتساخه أو أن ذلك احلكم مل يكن حتامً  ،أو غريه

 .هذا

لد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم البكر بالبكر ج» :وبيانه فيام روى

اء أهنم أبوا اجلمع بني اجللد والرجم بعد علمنا أنه مل خيف ثم صح عن اخللف ،«باحلجارة

 .فعرفنا به انتساخ هذا احلكم ،عليهم احلديث لشهرته

هلل وقول عىل ريض ا .«أبداً  واهلل ال أنفي أحداً » :وكذلك صح عن عمر ريض اهلل عنه قوله

اخ حكم فاستدللنا به عىل انتس ،مع علمنا أنه مل خيف عليهام احلديث ،«كفي بالنفي فتنة» :عنه

 .اجلمع بني اجللد والتغريب

من هبا عىل أهلها وأيب أن  ،أن عمر ريض اهلل عنه حني فتح السواد» :وكذلك ما يروي

عليه السالم خيرب بني مع علمنا أنه مل خيف عليه قسمة رسول اهلل  ،«يقسمها بني الغانمني

سول اهلل عليه من ر حتامً  فاستدللنا به عىل أنه علم أن ذلك مل يكن حكامً  ،أصحابه حني افتتحها

 جيوز غريه يف الغنائم.السالم عىل وجه ال
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أليس أن ابن مسعود ريض اهلل عنه كان يطبق يف الصالة بعد ما ثبت انتساخه  :فإن قيل 

عىل أن  ثم خفي عليه ذلك حتى مل جيعل عمله دليالً  ،الركببحديث مشهور فيه أمر باألخذ ب

 .يف الصالة يكون عيناً أن األخذ بالركب ال أو ،احلديث الذي فيه أمر باألخذ بالركب منسوخ

وإنام وقع عنده أنه عىل  ،ما خفي عىل ابن مسعود حديث األمر باألخذ بالركب :قلنا

ألهنم كانوا خيافون  ؛مع طول الركوع فكان تلحقهم املشقة يف التطبيق ،سبيل الرخصة

فألجل هذا  ؛عليهم ال تعييناً  ،عليهم فأمروا باألخذ بالركب تيسرياً  ،السقوط عىل األرض

 .ديث الذي فيه أمر باألخذ بالركبالتأويل مل يرتك العمل بظاهر احل

أن يظهر منه العمل بخالف احلديث وهو ممن جيوز أن خيفي عليه ذلك  :والوجه الثانى

 .بعمله بخالفه فال خيرج احلديث من أن يكون حجةً  ،احلديث

 ،أن النبي عليه السالم رخص للحائض يف أن ترتك طواف الصدر :وبيان هذا فيام روى

رتك هبذا العمل يوال ،ام أهنا تقيم حتى تطهر فتطوفثم صح عن ابن عمر ريض اهلل عنه

 .رخصة جلواز أن يكون ذلك خفي عليهباحلديث الذي فيه 

يوجب إعادة أنه كان ال :وكذلك ما يروي عن أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه

وجب للوضوء من القهقهة وال يرتك به العمل باحلديث امل ،الوضوء عىل من قهقه يف الصالة

 .واز أن يكون ذلك خفي عليه؛ جليف الصالة

يف يمنع العمل باحلديث الوارد ال «ال حيج أحد عن أحد» :وكذلك قول ابن عمر

وهذا ألن احلديث معمول به  ؛جلواز أن يكون ذلك خفي عليه ؛اإلحجاج عن الشيخ الكبري

فال يرتك العمل به باعتبار عمل ممن هو دونه  ،إذا صح عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

 ؛وهو أنه إنام أفتى به برأيه ،وإنام حتمل فتواه بخالف احلديث عىل أحسن الوجهني ،بخالفه

فعىل من يبلغه احلديث بطريق صحيح أن يأخذ  ،ولو بلغه لرجع إليه ،عليه النصألنه خفي 

  .به
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 الثانى: مايكون من جهة أئمة احلديث:

 وذلك نوعان: ،وأما ما يكون من أئمة احلديث فهو الطعن يف الرواة

 .ومفرس …٢   مبهم …١

 ثم املفرس نوعان:

 .ونيك أن يصلح وما …٢    طعناً  يكون أن اليصلح ما …١

 والذي يصلح نوعان: 

 .أو متفق عليه :٢  فيه  جمتهد  :١

 : أن يكون ممن هو مشهور بالنصيحة واإلتقان ١ واملتفق عليه نوعان:

 أو ممن هو معروف بالتعصب والعداوة. : ٢

 : اجلرح املبهم وحكمه عندالفقهاء

ظاهر الدين ثابت  ألن العدالة باعتبار؛ يكون جرحاً الطعن املبهم فهو عند الفقهاء الفأما 

أال ترى أن  ،يرتك ذلك بطعن مبهمفال ،من كان من القرون الثالثة لكل مسلم خصوصاً 

 .هادة أضيق من رواية اخلرب يف هذاالش

يمتنع العمل وال ،فكذلك من املزكى ،يكون جرحاً الطعن املبهم من املدعى عليه ال ثم

 ؛أوىل طعن املبهم من أن يكون حجةً خيرج احلديث بالفألن ال ،الطعن املبهمبالشهادة ألجل 

فإنه يعجز عن إمساك لسانه يف  هما يسوء هوهذا للعادة الظاهرة أن اإلنسان إذا حلقه من غري

ثم إذا طلب منه تفسري ذلك  ،إال من عصمه اهلل تعاىل مبهامً  ذلك الوقت حتى يطعن فيه طعناً 

 يكون له أصل. ال

 املفرس غري املوجب للجرح:اجلرح  أقسام 

 .اجلرح أيضاً  ال يوجب ،يصلح أن يكون طعناً واملفرس الذي ال

 بعض املتعنتني يف أيب حنيفة أنه دس ابنه ليأخذ كتب أستاذه محاد فكانوذلك مثل طعن 

فقد كان هو ال  ،بل هو دليل اإلتقان ،يصلح طعناً وهذا إن صح فهو ال ،يروي من ذلك
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ففعل ذلك  ،اعتامده عىل مجيع ما حيفظهواإلنسان ال يقوى  ،يستجيز الرواية إال عن حفظ

 .ب أستاذه فيزداد به معنى اإلتقانليقابل حفظه بكت

قال » :وال يقول «حدثنى فالن عن فالن» :وكذلك الطعن بالتدليس عىل من يقول

وإذا كان حقيقة  ،ألن هذا يوهم اإلرسال ؛يصلح أن يكون طعناً فإن هذا ال ؛«حدثنى فالن

 .تقان عىل ما بينا فام يوهم اإلرسال كيف يكون طعناً اإلرسال دليل زيادة اإل

نحو رواية  ،يذكر اسمه وال نسبهالراوى والومنه الطعن بالتلبيس عىل من يكنى عن 

 .ن يعلم به أن هذا ثقة أو غري ثقةمن غري بيا «حدثنا أبو سعيد» :سفيان الثورى بقوله

فإن هذا حممول عىل أحسن  ؛من غري تفسري «أخربنا الثقة» :ونحو رواية حممد بقوله

وصيانة السامع من أن يبتىل  ،يباىلال من بعضيطعن فيه وهو صيانة الراوى من أن  ،الوجوه

يوجب يف بعض رواياته بسبب ال عىل أن من يكون مطعوناً  ،بالطعن يف أحد من غري حجة

 ،وأمثالهنحو الكلبى  ،يمنع قبول روايته والعمل به فيام سوى ذلكعموم الطعن فيه فذلك ال

وكذلك  ،خيفي حاله يف الفقه والعدالة وال يظن به إال أحسن الوجوهم سفيان الثورى ممن الث

وكيف جيعل ذلك  ،فتحمل الكناية منهام عن الراوى عىل أهنام قصدا صيانته ،حممد بن احلسن

 ؟.لقول بأنه ثقة شهادة بالعدالة لهوا طعناً 

احلسن بأنه سأل عبد اهلل بن املبارك رمحه  طعن بعض اجلهال يف حممد بن ومن ذلك أيضاً 

 ؛«تعجبنى أخالقهال» :فقال :فلام قيل له يف ذلك ،اهلل أن يروي له أحاديث ليسمعها منه فأيب

ألن أخالق الفقهاء ال توافق أخالق الزهاد يف كل  ؛فإن هذا إن صح مل يصلح أن يكون طعناً 

حيسن يف مقام العزلة ما يقبح يف مقام  وقد ،والزهاد بمحل العزلة ،فهم بمحل القدوة ،وجه

 ؛مع أنه غري صحيح ؟لو صح فكيف يصلح أن يكون هذا طعناً  ،القدوة أو عىل عكس ذلك

ال بد أن يكون يف كل زمان من حييى به اهلل للناس دينهم » :فقد روى عن ابن املبارك أنه قال
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هذا يتبني أنه ال فب ،بن احلسنفقال حممد  ؟من هبذه الصفة يف هذا الزمان :فقيل له ،«ودنياهم

 .أصل لذلك الطعن

ألن السباق عىل األفراس  ؛اجلهاد فإن ذلك من عمل ؛ومن ذلك الطعن بركض الدواب

ال يصلح أن يكون  ،فام يكون من جنسه مرشوع ،واألقدام مرشوع ليتقوى به املرء عىل اجلهاد

 .طعناً 

ذا مل يتكلم بام ليس بحق عىل ما إ فإن ذلك مباح رشعاً  ؛ومن ذلك الطعن بكثرة املزاح

يكون ولكن هذا برشط أن ال ،يقول إال حقاً النبي عليه السالم كان يامزح والروى أن 

ريض اهلل  أال ترى إىل ما روى أن علياً  ،يعتاد القصد إىل رفع احلجة والتلبيس به جمازفاً  ،متخبطاً 

 ،وجه الطعن ى ومل يذكره عيلذكر اسمه يف الشوروقد ذكر ذلك عمر حني  ،عنه كان به دعابة

 .فعرفنا أن عينه اليكون طعناً 

من الصحابة كانوا يروون يف حداثة  فإن كثرياً  ؛ومن ذلك الطعن بحداثة سن الراوى

ولكن هذا برشط اإلتقان عند التحمل يف الصغر وعند  ،منهم ابن عباس وابن عمر ،سنهم

ن ثعلبة بن صعري ريض اهلل عنه يف صدقة وهلذا أخذنا بحديث عبد اهلل ب ؛الرواية بعد البلوغ

ورجحنا حديثه عىل حديث أيب سعيد اخلدرى ريض اهلل عنه  ،«أنه نصف صاع من بر» :الفطر

ووافقه رواية ابن عباس  ،فذلك دليل اإلتقان ،ألن حديثه أحسن متناً  ؛يف التقدير بصاع من بر

 .أيضاً 

ام يف إثبات حق الرجوع للوالد فيام والشافعى أخذ بحديث النعامن بن بشري ريض اهلل عنه

يكون فعرفنا أن مثل هذا ال ،وهو ابن سبع سنني وقد روى أنه نحله أبوه غالماً  ،هيب لولده

فإن أبا بكر الصديق  ؛ومن ذلك الطعن بأن رواية األخبار ليست بعادة له ،عند الفقهاء طعناً 

وقبل رسول اهلل  ،حديثه هبذا السبب واليظن بأحد أنه يطعن يف ،ريض اهلل عنه ما اعتاد الرواية

وقد كان يف  ،شهادة األعرابى عىل رؤية هالل رمضان واألعرابى ما كان اعتاد الرواية

وفيهم من يشتغل بالرواية يف عامة  ،الصحابة من يمتنع من الرواية يف عامة األوقات



  81 مباحث  ف أصول احلديث

 

وهذا ألن املعترب هو  ؛ثم مل يرجح أحد رواية من اعتاد ذلك عىل من مل يعتد الرواية ،األوقات

وربام يكون إتقان من مل ترص الرواية عادة له فيام يروي أكثر من إتقان من اعتاد  ،اإلتقان

فإن ذلك دليل االجتهاد وقوة  ؛ستكثار من تفريع مسائل الفقهومن ذلك الطعن باإل ،الرواية

ا يكون وم ؟فكيف يصلح أن يكون طعناً  ،تقانعىل حسن الضبط واإلاخلاطر فيستدل به 

ان ألنه دليل تأكد اخلرب وإتق ؛وقد بينا أنه ليس بطعن عندنا ل،فيه الطعن باإلرسا جمتهداً 

 .ن غري واحدالراوى يف السامع م

 [املفرس املوجب للجرحالطعن أقسام ]

فإن حصل ممن هو معروف بالتعصب أو  ،للجرح وأما الطعن املفرس بام يكون موجباً 

وذلك نحو طعن امللحدين  ،يوجب اجلرحفإنه ال ،ىل العداوةمتهم به لظهور سبب باعث له ع

وطعن بعض من ينتحل مذهب الشافعى رمحه  ،واملتهمني ببعض األهواء املضلة يف أهل السنة

لعلمنا أنه كان عن تعصب  ؛يوجب اجلرحفإنه ال ؛اهلل يف بعض املتقدمني من كبار أصحابنا

  .وعداوة

يطول الكتاب بذكر تلك   ينتهى إىل أربعني وجهاً فأما وجوه الطعن املوجب للجرح فربام

 .ديل وقف عليها إن شاء اهلل تعاىلومن طلبها يف كتاب اجلرح والتع ،الوجوه
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 :ملسو هيلع هللا ىلصأقسام أفعال النيب 

 اعلم بأن أفعاله التى تكون عن قصد تنقسم أربعة أقسام:

 .وفرض …٤  وواجب …3  ومستحب …٢  مباح …١

قتداء به يف ألنه اليصلح لإل ؛ولكنه غري داخل يف هذا الباب ،وهنا نوع خامس وهو الزلة 

وهلذا مل يذكر يف اجلملة ما حيصل يف حالة  ؛وعقد الباب لبيان حكم االقتداء به يف أفعاله ،ذلك

 .فيام هو حد اخلطاب يكون داخالً فال ،ألن القصد اليتحقق فيه ؛النوم واإلغامء

 حتقيق معنى الزلة وأحكامها:

 .ولكن يوجد القصد إىل أصل الفعل ،يوجد فيها القصد إىل عينها أيضاً فإنه ال وأما الزلة

إذا مل يوجد القصد إىل  «زل الرجل يف الطني» :وبيان هذا أن الزلة أخذت من قول القائل

رفنا هبذا أن فع ،الوقوع وال إىل الثبات بعد الوقوع ولكن وجد القصد إىل املشى يف الطريق

 ،عل عند فعله ما مل يكن قصده بعينه ولكنه زل فاشتغل به عام قصد بعينهاالزلة ما تتصل بالف

واملعصية عند اإلطالق إنام يتناول ما يقصده املبارش بعينه وإن كان قد أطلق الرشع ذلك عىل 

 كام قال تعاىل خمرباً  ،اعل أومن اهلل تعاىلأن يقرتن بالزلة بيان من جهة الفثم ال بد  ،الزلة جمازاً 

ْيَطانِ  َعَملِ  ِمنْ  َهَذا ﴿ :عليه السالم عند قتل القبطى موسىعن  وكام  ،اآلية [١٥]القصص:﴾الشَّ

به ال حمالة وإذا كان البيان يقرتن  ،اآلية [١٢١]القصص:﴾َفَغَوى َربَّهُ  آَدمُ  َوَعَص ﴿ :قال تعاىل

  .قتداء بهعلم أنه غري صالح لإل

 [بي صيل اهلل عليه وسلمختالف ف أفعال الناإل]

التكون عن سهو وال من نتيجة الطبع عىل ما جبل عليه  ثم اختلف الناس يف أفعاله التى

 اإلنسان ما هو موجب ذلك يف حق أمته.

 .يف ذلك حتى يقوم الدليل الواجب هو الوقف :فقال بعضهم
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 .مجيع ذلك إال ما يقوم عليه دليل قتداء به يفبل جيب اتباعه واإل :وقال بعضهم

أو  أو ندباً  إن علم صفة فعله أنه فعله واجباً  :الكرخى رمحه اهلل يقولوكان أبو احلسن 

تباع ثم ال يكون اإل ،وإن مل يعلم فإنه يثبت فيه صفة اإلباحة ،فإنه يتبع فيه بتلك الصفة مباحاً 

 .إال بقيام الدليل فيه ثابتاً 

تباع يعلم فاإل إذا مل :بقول الكرخى رمحه اهلل إال أنه يقول وكان اجلصاص رمحه اهلل يقول

 وهذا هو الصحيح.  ،له يف ذلك ثابت حتى يقوم الدليل عىل كونه خمصوصاً 

 [أدلة الواقفي والرد عليهم]

ملا أشكل صفة فعله فقد تعذر اتباعه يف ذلك عىل وجه  :فأما الواقفون احتجوا فقالوا

 ان هو فعل فعالً فإنه إذا ك ؛يكون باملوافقة يف أصل الفعل دون الصفةألن ذلك ال ؛املوافقة

واعترب هذا بفعل السحرة مع ما رأوه  ،ال موافقةً  يكون ذلك منازعةً  ونحن نفعله فرضاً  نفالً 

فعرفنا أن  ،ألن فعلهم مل يكن بصفة فعله ؛بتداءمنهم يف اإل فإنه كان منازعةً  ؛من الكليم ظاهراً 

ه للمخالفة فيجب وال وج ،تتحقق املوافقة يف الفعل ال حمالةال الوصف إذا كان مشكالً 

فإن هذا القائل إن كان يمنع  ؛وهذا الكالم عند التأمل باطل .الوقف فيه حتى يقوم الدليل

تباع األمة من أن يفعلوا مثل فعله هبذا الطريق ويلومهم عىل ذلك فقد أثبت صفة احلظر يف اإل

القول فعرفنا أن  ،يلومهم عليه فقد أثبت صفة اإلباحةوإن كان اليمنعهم من ذلك وال

 .يتحقق يف هذا الفصلبالوقف ال

 تباع ودلئلهم:أدلة القائلي بوجوب اإل

يف أقواله ملسو هيلع هللا ىلص قتداء برسول اهللفقد استدلوا بالنصوص املوجبة لإل :وأما الفريق الثانى

 :وأفعاله

 [٢١]األحزاب:﴾َحَسنَة   ُأْسَوة   اهللَ َرُسولِ  ِف  َلُكمْ  َكانَ  َلَقْد ﴿ :نحو قوله تعاىل

ُسوَل  َوَأطِيُعوا اهللَ َوَأطِيُعوا ﴿ :وقوله تعاىل          .[9٢املائدة:]﴾الرَّ
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بُِعويِن  ﴿ :وقوله تعاىل بِْبُكمُ  َفاتَّ  .[3١ٓال عمران:]﴾ اهللَ َُيْ

ُسوَل  َيتَّبُِعونَ  الَِّذينَ  ﴿ :وقوله تعاىل  يَّ  النَّبِيَّ  الرَّ بُِعوهُ ﴿ :﴾ إىل قولهاأْلُم  ُكمْ  َواتَّ َتُدونَ  َلَعلَّ  ﴾ََتْ

 . [١٥٨-١٥7األعراف:]

الُِفونَ  الَِّذينَ  َفْلَيْحَذرِ  ﴿ :وقوله تعاىل  .أى عن سمته وطريقته [٦3النور:]﴾ َأْمِرهِ  َعنْ  ُُيَ

 .[97هود:]﴾بَِرِشيد   فِْرَعْونَ  َأْمرُ  َوَما﴿ :وقال تعاىل

 .إىل أن يقوم دليل يمنع من ذلك تباع عليناففي هذه النصوص دليل عىل وجوب اإل

صح يف احلديث أن النبي عليه السالم خلع نعليه  :الدليل لنا يف هذا الفصل أن نقولفأما 

فلو كان مطلق  ،احلديث ،ما لكم خلعتم نعالكم :فلام فرغ قال ،يف الصالة فخلع الناس نعاهلم

 .معنًى  (ما لكم خلعتم نعالكم) :للمتابعة مل يكن لقوله فعله موجباً 

ولو  ،خشيت أن تكتب عليكم :لام قيل له يف ذلك قالليلتني فأو وخرج للرتاويح ليلةً 

خشيت )تباع له يف ذلك مل يكن لقوله فلوكان مطلق فعله يلزمنا اإل ،كتبت عليكم ما قمتم هبا

ثم قد بينا أن املوافقة حقيقتها يف أصل الفعل وصفته فعند اإلطالق  ،معنًى  (أن تكتب عليكم

 فإنه يرتتب عليه التمكن من إجياد الفعل رشعاً  ؛احةإنام يثبت القدر املتيقن به وهو صفة اإلب

( من الوصف ويتوقف ما وراء ذلك عىل قيام فيثبت القدر املتيقن به )وهو صفة اإلباحة

يملك احلفظ ألنه متيقن لكونه مراد  فإنه (وكلتك بامىل)لغريه  :بمنزلة رجل يقول ،الدليل

 .م الدليلذلك من الترصفات حتى يقويثبت ما سوى وال ،املوكل

 يقرر ما ذكرنا أن الفعل قسامن:

 .وترك …٢   أخذ …١

فكذلك القسم  ،تباع علينا إال بدليليوجب اإلال ،وهو الرتك ،ثم أحد قسمى أفعاله

 .اآلخر

ثم ذلك  ،رشهبا أصالً ملسو هيلع هللا ىلص قد ترك رسول اهلل وبيان هذا أنه حني كان اخلمر مباحاً 

تباع لكان لإل أن مطلق فعله لو كان موجباً يوضحه  .يوجب علينا ترك الرشب فيام هو مباحال
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يفارقه ألن ذلك يوجب عىل كل أحد أن ال ؛وال وجه للقول بذلك ،يف مجيع أفعاله ذلك عاماً 

، خيرج عن الواجب إال بذلكألنه ال ؛ٓاناء الليل والنهار ليقف عىل مجيع أفعاله فيقتدى به

 .مطلق الفعل اليلزمنا اتباعه يف ذلك فعرفنا أن ،يقول به أحدومعلوم أن هذا مما اليتحقق وال

دليل  [٢١:األحزاب]﴾َحَسنَة   ُأْسَوة   اهللَ َرُسولِ  ِف  َلُكمْ  َكانَ  َلَقْد ﴿  :فأما اآليات ففي قوله

 :لكان من حق الكالم أن يقول ألنه لو كان واجباً  ؛عىل أن التأسى به يف أفعاله ليس بواجب

 .علينا ذلك مباح لنا ال أن يكون الزماً  ) لكم ( دليل عىل أن :ففي قوله ،(عليكم)

 ،فإن اخلطاب بذلك ألهل الكتاب ؛تباع التصديق واإلقرار بام جاء بهواملراد باألمر باإل

 .وذلك بني يف سياق اآلية

د تقدم بيان هذا يف أول وق ،واملراد باألمر ما يفهم من مطلق لفظ األمر عند اإلطالق

 .الكتاب

بأشياء الختصاصه بام ال رشكة ألحد ملسو هيلع هللا ىلص وصية رسول اهللقد ظهر خص :ثم قال الكرخى

فكل فعل يكون منه فهو حمتمل للوصف جلواز أن يكون هذا مما اختص  ،من أمته معه يف ذلك

 وعند احتامل اجلانبني عىل السواء جيب الوقف ،هو به وجيوز أن يكون مما هو غري خمصوص به

 .حتى يقوم الدليل لتحقق املعارضة

 [وتنوير مذهبه بالدلئل ملسو هيلع هللا ىلصاجلصاص ف ثبوت اتباع النبي ترجيح مذهب ]

 َرُسولِ  ِف  َلُكمْ  َكانَ  َلَقْد ﴿ :ألن يف قوله تعاىل ؛ولكن الصحيح ما ذهب إليه اجلصاص

فيكون هذا النص  ،عىل جواز التأسى به يف أفعاله اتنصيص [٢١]األحزاب:﴾َحَسنَة   ُأْسَوة   اهللَ

 .وهو ما يوجب ختصيصه بذلك ،انعبه حتى يقوم الدليل امل معموالً 

ْجنَاَكَها َوَطًرا ِمنَْها َزْيد   َقَض  َفَلامَّ ﴿ :وقد دل عليه قوله تعاىل  امْلُْؤِمنِيَ  َعىَل  َيُكونَ  َل  لَِكيْ  َزوَّ

دليل  ويف هذا بيان أن ثبوت احلل يف حقه مطلقاً  ،[37األحزاب:] ﴾َأْدِعَيائِِهمْ  َأْزَواِج  ِف  َحَرج  

به بقوله  أال ترى أنه نص عىل ختصيصه فيام كان هو خمصوصاً  ،ق األمةثبوته يف ح
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فلو مل يكن مطلق  ،وهو النكاح بغري مهر [٥0األحزاب:] ﴾ْؤِمنِيَ امل ُدونِ  ِمنْ  َلَك  َخالَِصةً ﴿:تعاىل

فإن اخلصوصية  ؛فائدة ﴾َلَك  َخالَِصةً ﴿ :لألمة يف اإلقدام عىل مثله مل يكن لقوله فعله دليالً 

 .بدون هذه الكلمة ابتةً تكون ث

والدليل عليه أنه عليه السالم ملا قال لعبد اهلل بن رواحة حني صىل عىل األرض يف يوم قد 

وأنا أسعى يف رقبة  ،أنت تسعى يف رقبة قد فكت :فقال ؟أمل يكن لك يف أسوة :مطروا يف السفر

أم سلمة  ،ألت امرأةوملا س .إنى مع هذا أرجو أن أكون أخشاكم هلل :فقال ،مل يعرف فكاكها

لسنا كرسول  :فقالت ،إن رسول اهلل عليه السالم يقبل وهو صائم :عن القبلة للصائم فقالت

 :عن سؤاهلا فقالملسو هيلع هللا ىلص ثم سألت أم سلمة رسول اهلل ،قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر،اهلل 

 إنى أرجو أن :لفقا ،كذا :قد أخربهتا بذلك فقالت :فقالت ؟هال أخربهتا أنى أقبل وأنا صائم

 .أكون أتقاكم هلل وأعلمكم بحدوده

 ففي هذا بيان أن اتباعه فيام يثبت من أفعاله أصل حتى يقوم الدليل عىل كونه خمصوصاً 

فاألصل  ﴾إَِماًما لِلنَّاسِ  َجاِعُلَك  إيِن  ﴿: كام قال تعاىل ،وهذا ألن الرسل أئمة يقتدى هبم ؛بفعله

اء هبم إال ما يثبت فيه دليل اخلصوصية باعتبار أحواهلم قتديف كل فعل يكون منهم جواز اإل

وإذا كان األصل هذا ففي كل فعل يكون منهم بصفة اخلصوص جيب بيان  ،وعلو منازهلم

( حكمه بخالف إىل ذلك ماسة عند كل فعل يكون )منهم إذ احلاجة ؛به اخلصوصية مقارناً 

فرتك بيان اخلصوصية يكون  ،النفيوالسكوت عن البيان بعد حتقق احلاجة دليل  ،هذا األصل

 .يها قدوة أمتهعىل أنه من مجلة األفعال التى هو ف دليالً 

 [الوحي وأنواعه الثالثة]

 قد بينا أنه كان يعتمد الوحى فيام بينه من أحكام الرشع، والوحى نوعان:

 .وباطن …٢    ظاهر …١

 فالظاهر منه قسامن:
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ع يف سمعه بعد علمه باملبلغ بأنه قاطعة وهو ما يكون عىل لسان امللك بام يق :أحدمها 

َلهُ  ُقْل ﴿: املراد بقوله تعاىل َك  ِمنْ  اْلُقُدسِ  ُروُح  َنزَّ ق   َرب  ﴿إنه لقول  :وبقوله تعاىل ،[النحل:]﴾بِاحْلَ

 .رسول كريم﴾ اآلية

 :يف قولهملسو هيلع هللا ىلص وإليه أشار رسول اهلل ،وثانيهام: ما يتضح له بإشارة امللك من غري بيان بكالم

 .(لبوأمجلوا ف الطَ  رزقها فاتقوا اهللَ ت حتى تستوفَ وَ لن َت  أن نفساً  يوعفث ف رَ القدس نَ  وَح ن رُ إ)

 ،يبقى فيه شبهة وال معارض وال مزاحمباطن: هو تأييد القلب عىل وجه الوالوحى ال 

تعاىل وإليه أشار اهلل  ،وذلك بأن يظهر له احلق بنور يف قلبه من ربه يتضح له حكم احلادثة به

ومعنى  ،بتالءباإل وهذا كله مقروناً  ،[١0٥النساء:]﴾اهلل َأَراكَ  باَِم  النَّاسِ  َبْيَ  لَِتْحُكمَ  ﴿ :بقوله

وكل ذلك خاص لرسول اهلل  ،بتالء هو التأمل بقلبه يف حقيقته حتى يظهر له ما هو املقصوداإل

 ،به من شاء من أمته حلقهوال رشكة لألمة يف ذلك إال أن يكرم اهلل  ،تثبت به احلجة القاطعة

 .كرامة لألولياءوذلك ال

فهو استنباط األحكام من النصوص بالرأي ملسو هيلع هللا ىلص وأما ما يشبه الوحى يف حق رسول اهلل

لقيام الدليل  ؛فإنام يكون من رسول اهلل هبذا الطريق فهو بمنزلة الثابت بالوحى ؛جتهادواإل

ومثل هذا  ،قاطعةً  ذلك منه حجةً  خلطأ فكانفإنه كان اليقر عىل ا ؛ال حمالة واباً صعىل أنه يكون 

فقد علم أنه كان لرسول  ،ألن املجتهد خيطىء ويصيب ؛جيعل بمنزلة الوحىمن األمة ال

فال شك أن غريه اليساويه يف إعامل الرأي  ،حييط به إال اهللمن صفة الكامل ما الملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .جتهاد يف األحكامواإل

 [ملسو هيلع هللا ىلصمذاهب العلامء ف اجتهاد النبي ]

كام ويعمل هذا يبتنى عىل اختالف العلامء يف أنه عليه السالم هل كان جيتهد يف األحو

 ؟فيهبالرأي فيام ال نص 
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هو العمل ملسو هيلع هللا ىلص فأما حظ رسول اهلل ،هذا الطريق حظ األمة :ذلك بعض العلامء وقال ىفأب

 بالوحى من الوجوه التى ذكرنا.

وبكل واحد من  ،تارةً  وبالرأي ،قد كان يعمل بطريق الوحى تارةً  :وقال بعضهم

 الطريقني كان يبني األحكام. 

 :ملسو هيلع هللا ىلصأصح املذاهب ف اجتهاد النبي 

وأصح األقاويل عندنا أنه عليه السالم فيام كان يبتىل به من احلوادث التى ليس فيها وحى 

جتهاد ويبني ثم كان يعمل بالرأي واإل ،نتظار مدة اإلمنزل كان ينتظر الوحى إىل أن متىض

 .للحكم قاطعةً  إذا أقر عليه كان ذلك حجةً ف ،احلكم به

 املانعون ودلئلهم:

 : فأما الفريق األول فاحتجوا

 [٤-3النجم:] ﴾ُيوَحى َوْحي   إِلَّ  ُهوَ  إِنْ  * َوىاهلَ  َعنِ  َينْطُِق  َوَما﴿ :تعاىل بقوله …١

َلهُ  َأنْ  ِل  َيُكونُ  َما ُقْل ﴿ :تعاىل وقال …٢ بِعُ  نْ إِ  َنْفِس  تِْلَقاءِ  ِمنْ  ُأَبد   ﴾ إَِلَّ  ُيوَحى َما إِلَّ  َأتَّ

 .[١٥يونس:]

 من نهبي   فيام السالم عليه اهلل رسول خمالفة ألحد الجيوز كان أنه خالف ال وألنه …3

 بالرأي احلكم يبني كان فلو ،غريه حق ويف حقه يف الغلط فيه يقع قد والرأي ،الرشع أحكام

لك غري مرة ذ يف خالفوه أهنم ظهر فقد ؛رباحل أمر يف كام ،ذلك يف خمالفته جيوز لكان

قال له اخلباب بن املنذر  ،أال ترى أنه ملا أراد النزول يوم بدر دون املاء ،واستصوهبم يف ذلك

وإن كان عن رأى فإنى أرى الصواب أن  ،وطاعةً  إن كان عن وحى فسمعاً  :ريض اهلل عنه

 .ونزل عىل املاءبرأيه ملسو هيلع هللا ىلص فأخذ رسول اهلل ،ننزل عىل املاء ونتخذ احلياض

 بن سعد قام لينرصفوا املدينة ثامر شطر املرشكني يعطى أن األحزاب يوم أراد وملا …٤

 كان وإن ،وطاعةً  فسمعاً  وحى عن هذا كان إن :وقاال عنهام اهلل ريض عبادة بن وسعد معاذ

 فكانوا ،دين هلم وال لنا يكن مل ،اجلاهلية يف وهم نحن كنا قد ،السيف إال فالنعطيهم رأى عن
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ال  ،فإذا أعزنا اهلل تعاىل بالدين نعطيهم الدنية ،امر املدينة إال برشى أو بقرىث يف اليطمعون

تكم عن قوس واحدة فأردت رأيت العرب قد رم  إنى  :وقال عليه السالم ،نعطيم إال السيف

يكم نعطاذهبوا فال :ثم قال للذين جاء وا للصلح ،أنتم وذاكففإذا أبيتم  ،أن أرصفهم عنكم

  السيف.إال

ملدينة استقبح ما كانوا يصنعونه من تلقيح النخيل فنهاهم عن ذلك ا قدم وملا …٥

وإنام كانت جودة  ،هنيتنا عن التلقيح :فقالوا (عهدى بثامركم بخالف هذا) :وقال ،فأحشفت

 .(وأنا أعلم بأمر دينكم ،نياكمأمر دُ ب علمُ م أَ نتُ أَ ) :قال ،الثمر من ذلك

وباالتفاق الجتوز خمالفته فيام ينص  ،منه كالرأي من غريه يف احتامل الغلط فتبني أن الرأي

 ،فعرفنا أن طريق وقوفه عىل ذلك ما ليس فيه توهم الغلط أصالً  ،عليه من أحكام الرشع

 .وذلك الوحى

وهذه الرضورة تثبت  ،ثم الرأي الذي فيه توهم الغلط إنام جيوز املصري إليه عند الرضورة

وما هذا إال نظري التحرى يف أمر  ،فقد كان الوحى يأتيه يف كل وقت ؛ال يف حقهيف حق األمة 

عن  وجيوز املصري إليه ملن كان نائياً ، للكعبة جيوز املصري إليه ملن كان بمكة معايناً فإنه ال ؛القبلة

لوجود الطريق  ؛تتحقق يف حقهفالرضورة املحوجة إىل التحرى ال ألن من كان معايناً  ؛الكعبة

يف العمل بالرأي يف ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك حال رسول اهلل ،وهو املعاينة ،يتمكن فيه هتمة الغلطذي الال

 .األحكام

 لنصب اليصلح والرأي ،ابتداءً  الرشع أحكام ينصب كان السالم عليه وألنه …٦

 ال ألنه ؛األمة حق يف كام ،فيه نص ال مما نظريه إىل النص حكم لتعدية هو وإنام ،ابتداءً  به احلكم

 عرفنا أنه إنام كان ينصب احلكم ابتداءً ف ،ابتداءً  حكم نصب يف الرأي استعامل ألحد زجيو

فإنام يثبت حق اهلل تعاىل  ،وهذا ألن احلق يف أحكام الرشع هلل تعاىل ؛بطريق الوحى دون الرأي

وبه فارق أمر احلرب والشورى يف  ،يوجب ذلكوالرأي ال ،للعلم قطعاً  بام يكون موجباً 
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فاملطلوب به الدفع عنهم أو اجلر إليهم فيام تقوم به  ،ألن ذلك من حقوق العباد ؛املعامالت

فإنه ليس يف وسعهم فوق  ؛واستعامل الرأي جائز يف مثله حلاجة العباد إىل ذلك ،مصاحلهم

فام هو حق اهلل تعاىل ال  ،واهلل تعاىل يتعاىل عام يوصف به العباد من العجز أو احلاجة ،ذلك

 .علم اليقني إال بام يكون موجباً  يثبت ابتداءً 

 النوازل:ف كان جيتهد ملسو هيلع هللا ىلص دلئل القائلي بأن النبي

 واحلجة للقول الثانى:

وا﴿ :تعاىل قوله …١  هبذا الناس أوىلملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورسول ،[٢احلرش:] ﴾اأْلَْبَصارِ  َياُأوِل  َفاْعَترِبُ

 .طاباخل هذا يف داخل أنه فعرفنا ،عتبارباإل األمر عند ذكره الذي الوصف

وهُ  َلوْ ﴿ :تعاىل قال …٢ ُسولِ  إىَِل  َردُّ  َيْسَتنْبُِطوَنهُ  الَِّذينَ  لََعلَِمهُ  ِمنُْهمْ  اأْلَْمرِ  ُأوِل  َوإىَِل  الرَّ

فعرفنا أن الرسول من مجلة  ،وقد دخل يف مجلة املستنبطني من تقدم ذكره ،[٨3النساء:]﴾ِمنُْهمْ 

 .ستنباطالذين أخرب اهلل أهنم يعلمون باإل

ْمنَاَها﴿ :تعاىل وقال …3  بطريق احلكم عىل وقف أنه واملراد ،[79األنبياء:]﴾ُسَلْياَمنَ  َفَفهَّ

 ،الوحى فداود وسليامن عليهام السالم فيه سواء بطريق كان ما ألن ؛الوحى بطريق ال الرأي

 .عرفنا أن املراد به بطريق الرأي وحيث خص سليامن عليه السالم بالفهم

 َلَقْد ﴿ :قال فإنه ؛بالرأي املحراب تسوروا حني اخلصمني بني داود حكم وقد …٤

 .الظاهر بالقياس بيان وهذا ،[٢٤ص:] ﴾نَِعاِجهِ  إىَِل  َنْعَجتَِك  بُِسَؤالِ  َظَلَمَك 

أكان يقبل  ،قضيتفَ أرأيت لو كان عىل أبيك دين ) :لسالم للخثعميةا عليه النبي وقال …٥

 .وهذا بيان بطريق القياس (،؟منك

 ثم بامء تضمضَت  لو أرأيَت ) :للصائم القبلة عن سأله حني عنه اهلل ريض عمرل وقال …٦

 .(؟كيّّض  أكان ،تهَج مَ 

 (،؟شاربه أكنت ،باملاء تضمضت لو أرأيت) :هاشم بنى عىل الصدقة حرمة يف وقال …7

 .حرمة األوساخ واستعامل املستعمل يان بطريق القياس يفب وهذا
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 ناأحُد  يقض :له فقيل ،أهله مباضعة ف حتى شىء كّل  ف يؤجرلَ  الرجل إن) :وقال …٨

 ،نعم :قالوا (؟به يأثم كان هل ،لَيّل  فيام ذلك ضعوَ  لو أرأيتم :قال ،ذلك عىل ؤجريُ  ثم هشهوتَ 

 .جتهادرأي واإلال بطريق بيان وهذا (،َيّل  فيام وضعه إذا ؤجريُ  فكذلك) :قال

 ﴾اأْلَْمرِ  ِف  َوَشاِوْرُهمْ  ﴿ :قال تعاىل ،صحابهباملشاورة مع أ والدليل عليه أنه كان مأموراً 

وقد صح أنه كان يشاورهم يف أمر احلرب وغري ذلك حتى روى أنه شاور  ،[١٥9ٓال عمران:]

 ،هبم يفأشار عليه أبو بكر بأن يفاد ،أبا بكر وعمر ريض اهلل عنهام يف مفاداة األسارى يوم بدر

ُكمْ  َسبََق  اهللِ ِمنَ  كَِتاب   ْوَل لَ ﴿ :ومال رأيه إىل ذلك حتى نزل قوله تعاىل  َعَذاب   َأَخْذُتمْ  فِياَم  ملََسَّ

ومفاداة األسري باملال جوازه وفساده من أحكام الرشع ومما هو حق اهلل  ،[٦9أنفال:] ﴾َعظِيم  

فعرفنا أنه  ،وقد شاور فيه أصحابه وعمل فيه بالرأي إىل أن نزل الوحى بخالف ما رٓاه ،تعاىل

 .احلروب  األحكام كام يفكان يشاورهم يف

 جاء ملا ثم ،باجلامعة ليؤدوها الصالة أوقات يف هلم جامعاً  يكون فيام شاورهم وقد …9

 عىل ألقها) :وقال به فأخذ األذان أمر من املنام يف رأى ما وذكر عنه اهلل ريض زيد بن اهلل عبد

 عمر أيت ملا أنه ىتر أال ،الوحى طريق دون الرأي بطريق بذلك أخذ أنه ومعلوم ،(بالل

ولو كان قد نزل عليه الوحى به مل يكن  (هذا أثبت !اهلل أكرب) :وأخربه أنه رأى مثل ذلك قال

 ،ثم قد جوز العمل فيه بالرأي ،حق اهلل وال شك أن حكم األذان مما هو ،هلذا الكالم معنًى 

 فعرفنا أن ذلك جائز.

وهذا  ؛األحكام لتطييب نفوسهمإنه إنام كان يستشريهم يف  :وال معنى لقول من يقول

لو احلال ال خي ،ما كان يستشريهم وفيام كان يستشريهم معلوماً  ألن فيام كان الوحى فيه ظاهراً 

هلم فليس يف  يعمل برأهيم وكان ذلك معلوماً فإن كان ال ،يعملإما أن كان يعمل برأهيم أو ال

 ،حمال ملسو هيلع هللا ىلصذلك برسول اهلل  وظن ،ولكنها من نوع االستهزاء ،ستشارة تطييب النفسهذه اإل

وإذا جاز له العمل  ،وإن كان يستشريهم ليعمل برأهيم فال شك أن رأيه يكون أقوى من رأهيم
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ويتبني هبذا أنه إنام كان يستشريهم لتقريب  ،برأهيم فيام ال نص فيه فجواز ذلك برأيه أوىل

تستشري من احلزم أن ) :وقال (املشورة تلقيح العقول) :الوجوه وحتميس الرأي عىل ما كان يقول

 .(ذا رأى ثم تطيعه

وال شك أن درجته يف ذلك  ،عىل العلم بمعانى النصوص يستنباط بالرأي إنام يبتنثم اإل

 ،يقف أحد من األمة بعده عىل معناهوقد كان يعلم باملتشابه الذي ال ،أعىل من درجة غريه

م بالطريق الذي يوقف به عىل وبعد العل ،فعرفنا هبذا أن له من هذه الدرجة أعىل النهاية

وإنام يليق  ،وجتويز استعامل ذلك نوع إطالق ،املنع من استعامل ذلك نوع من احلجر ،احلكم

وما يعلم  ،وكذلك ما يعلم بطريق الوحى فهو حمصور متناه ،بعلو درجته اإلطالق دون احلجر

 ستنباط من معانى الوحى غري متناه.باإل

من  أال ترى أن من يكون مستنبطاً  ،ستنباطباد طريق اإلأفضل درجات العلم للع :وقيل 

فالقول بام يوجب سد باب ما هو أعىل  ،غري مستنبط األمة فهو عىل درجة ممن يكون حافظاً 

نتني لكان األوىل بنا الكف عن ولوال طعن املتع ،الدرجات يف العلم عليه شبه املحال

 ومتام معنى ،لعلم ما الحييط به إال اهللفقد كان درجته يف ا ؛شتغال بإظهار هذا باحلجةاإل

وإنام ذكرنا ذلك لدفع  ،يشتغل بمثل هذا التقسيم يف حقهالتعظيم يف حق من هو دونه أن ال

 .نيطعن املتعنت

بخالف ما يكون  ،فيثبت به علم اليقني ،ال حمالة ثم ما بينه بالرأي إذا أقر عليه كان صواباً 

وأنه  ، اإلهلام عىل ما أرشنا إليه يف بيان الوحى الباطنوهو نظري ،من غريه من البيان بالرأي

 .يكون هبذه الصفة عىل ما نبينه يف بابهه وإن كان اإلهلام يف حق غريه الحجة قاطعة يف حق

والدليل عىل هذه القاعدة ما روى أن خولة ريض اهلل عنها ملا جاء ت إليه تسأله عن ظهار 

فأنزل اهلل تعاىل  ،إنى أشتكى إىل اهلل :فقالت (مت عليهما أراك إال قد حر) :قال ،زوجها منها

اِدُلَك  الَّتِي َقْوَل  اهلل َسِمعَ  َقْد ﴿ :قوله  .اآلية [١املجادلة:] ﴾جُتَ
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وهذا ألنا أمرنا  ؛يقر عىل اخلطأان الوك ،فعرفنا أنه كان يفتى بالرأي يف أحكام الرشع

ُسوُل  آَتاُكمُ  َوَما﴿ :قال تعاىل ،باتباعه وحني بني بالرأي وأقر عىل  ،[7احلرش:] ﴾ ُذوهُ َفُخ  الرَّ

ومثل ذلك  ،فعرفنا أن ذلك هو احلق املتيقن به ،علينا ال حمالة ذلك كان اتباع ذلك فرضاً 

فلهذا مل يكن الرأي يف حق غريه  ؛فاملجتهد قد خيطىء ويقر عىل ذلك ؛يوجد يف حق األمةال

ة حكم النص إىل غري بل لتعدي ،داءً لنصب احلكم به ابت علم اليقني وال صاحلاً  موجباً 

 .املنصوص عليه

 ،وربام عوتب عىل ذلك ،والدليل عليه أنه قد ثبت بالنص عمله بالرأي فيام مل يقر عليه

َ  َعنَْك  اهللُ  َعَفا﴿ :فمام عوتب عليه ما وقعت اإلشارة إليه يف قوله تعاىل ،وربام مل يعاتب  َأِذْنَت  مِل

مْ   . ﴾اأْلَْعَمى َجاَءهُ  َأنْ  * َوَتَوىلَّ  َعبََ  ﴿ :له تعاىلويف قو ،[٤3التوبة:] ﴾ هَلُ

ومما مل يعاتب عليه ما يروي أنه ملا دخل بيته ووضع السالح حني فرغ من حرب 

وأمره بأن  ،وضعت السالح ومل تضعه املالئكة :األحزاب أتاه جربيل عليه السالم وقال

 .يذهب إىل بنى قريظة

ليغ سورة براء ة إىل املرشكني يف العام الذي أمره فيه أن بتب ومن ذلك أنه أمر أبا بكر 

فبعث عىل بن أيب  ،يبلغها إليهم إال رجل منال :فقال ،حيج بالناس فأتاه جربيل عليه السالم

 .سورة إليهم والقصة يف ذلك معروفةليكون هو املبلغ لل ؛طالب ريض اهلل عنه يف أثره

جتوز وهلذا كان ال ؛يقر إال عىل ما هو الصوابمل برأيه وكان الفبهذا يتبني أنه كان يع

فاليسع ألحد أن  ،ألنه حني أقر عليه فقد حصل التيقن بكون الصواب فيه ؛خمالفته يف ذلك

 .خيالفه يف ذلك

هذا فيام يتلو عليه من القرٓان  :فقد قيل [3النجم:] ﴾ىاهلوَ  نِ عَ  ُق نطِ ا يَ مَ وَ ﴿ :فأما قوله

املراد  :وقيل ،أى والقرٓان إذا أنزل ﴾ىوَ ذا هَ إِ  جمِ لنَّ وا﴿ :قوله تعاىل ،بدليل أول السورة

اتباع هوى النفس أو ملسو هيلع هللا ىلص وأحد ال جيوز عىل رسول اهلل ،باهلوى هوى النفس األمارة بالسوء



94 ما ل يستغني عنه املحدث والفقيه 

 :تأويل قوله تعاىل وهذا أيضاً  ،ستنباط والرأي غري هوى النفسولكن طريق اإل ،القول به

َلهُ  َأنْ  ِل  َيُكونُ  َما ُقْل ﴿ بِعُ  إِنْ  ﴿ :ثم يف قوله ،﴾َنْفِس  تِْلَقاءِ  ِمنْ  ُأَبد   ﴾إَِلَّ  ُيوَحى َما إِلَّ  َأتَّ

 ،ألن اتباع الوحى إنام يتم يف العمل بام فيه الوحى بعينه ؛ما يوضح مجيع ما قلنا [١٥يونس:]

إال ثم قد بينا أنه ما كان يقر  ،وذلك بالرأي يكون ،واستنباط املعنى فيه إلثبات احلكم يف نظريه

بتداء عىل وهو يشبه الوحى يف اإل ،يف املعنى فإذا أقر عىل ذلك كان ذلك وحياً  ،عىل الصواب

وهو نظري ما يشرتط يف حق األمة  ،ما بينا إال أنا رشطنا يف ذلك أن ينقطع طمعه عن الوحى

لك فحينئذ يصار إىل اجتهاد للعمل بالرأي العرض عىل الكتاب والسنة فإذا مل يوجد يف ذ

 . يالرأ

وهو يرجو وجود املاء فعليه أن  ،وال ماء معه ،ونظريه من األحكام من كان يف السفر

يشتغل وال ،رجو وجود املاء فحينئذ يتيمميوإن كان ال ،وال يعجل بالتيمم ،يطلب املاء

ألنه ال طمع له  ؛يرجو وجود املاءتىل بحادثة كحال من الفحال غري رسول اهلل ممن يب ،بالطلب

كان يأتيه الوحى يف كل ساعة ملسو هيلع هللا ىلص ورسول اهلل ،جتهاديؤخر العمل بالرأي واإلاليف الوحى ف

فلهذا كان ينتظر  ؛فكان حاله فيام يبتىل به من احلوادث كحال من يرجو وجود املاء عادةً 

نتظار يف حقه بمنزلة التأمل يف النص املؤول أو اخلفي ان هذا اإلوك ،واليعجل بالعمل بالرأي

نتظار يف ذلك أن ينقطع طمعه عن نزول الوحى فيه بأن كان خياف إلومدة ا ،يف حق غريه

بمنزلة  قاطعةً  فإذا أقر عىل ذلك كانت حجةً  ،فحينئذ يعمل فيه بالرأي ويبينه للناس ،الفوت

 .الثابت بالوحى

* * * 
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 الف األئمة يف تقدمي أثر الصحايباخت 

قول  :رمحه اهلل أنه كان يقولعن أيب سعيد الربدعى  الطربي ايندالحكى أبو عمرو بن 

  وعىل هذا أدركنا مشاخينا. ،يرتك القياس بقوله ،الواحد من الصحابة مقدم عىل القياس

أرى أبا يوسف  :وذكر أبو بكر الرازى عن أيب احلسن الكرخى رمحه اهلل أنه كان يقول

 ،من الصحابة وذلك األثر قول واحد ،القياس كذا إال أنى تركته لألثر :يقول يف بعض مسائله

يعجبنى وأما أنا فال :قال ،فهذه داللة بينة من مذهبه عىل تقديم قول الصحابى عىل القياس

عن أيب يوسف موجود يف كثري من املسائل عن  يوهذا الذي ذكره الكرخ ،هذا املذهب

 أصحابنا.

  [أمثلة عىل تقديم أثر الصحابة عىل القياس عنداألحناف]

 ،إهنام سنتان يف القياس يف اجلنابة والوضوء مجيعاً  :ستنشاقفقد قالوا يف املضمضة واال

 .القياس لقول ابن عباس تركنا

تركناه  ،إذا ظهر عىل رأس اجلرح ومل يسل فهو ناقض للطهارة يف القياس :وقالوا يف الدم

 لقول ابن عباس.

 ،القياسأو أقل فإنه يمنع قضاء الصلوات يف  وليلةً  إذا كان يوماً  :وقالوا يف اإلغامء 

 .فعل عامر بن يارس ريض اهلل عنهامتركناه ل

تركناه لقول ابن عمر ريض اهلل  ،إنه جائز يف القياس :وقالوا يف إقرار املريض لوارثه

 عنهام.

مل ينقد الثمن إىل  عىل أنه إن  وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رمحهام اهلل فيمن اشرتى شيئاً 

 .تركناه ألثر يروي عن ابن عمر ،سد يف القياسفالعقد فا :ثالثة أيام فال بيع بينهام
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 ،إعالم قدر رأس املال فيام يتعلق العقد عىل قدره رشط جلواز السلم :وقال أبو حنيفة

 .وخالفه أبو يوسف و حممد بالرأي ،بلغنا نحو ذلك عن ابن عمر ريض اهلل عنهام

كن التحرز عنه فهو إذا ضاع العني يف يد األجري املشرتك بام يم :وقال أبو يوسف وحممد

بالرأي مع فأخذ  ،ال ضامن عليه :وقال أبو حنيفة ،ألثر روى فيه عن عىل ريض اهلل عنه ؛ضامن

 .الرواية بخالفه عن عىل

بلغنا ذلك عن ابن مسعود وجابر  ،تطلق احلامل أكثر من واحدة للسنةال :وقال حممد

 ريض اهلل عنهام.

ل علامئنا هبذا فعرفنا أن عم ،للسنة تطلق ثالثاً إهنا  :وقال أبو حنيفة وأبو يوسف بالرأي 

 .يف مسائلهم خمتلف

وهو  ،يقدم قول الصحابى عىل القياس :كان يقول يف القديم :وللشافعى يف املسألة قوالن

ثنني من يف العمل به عىل قول الواحد واال يقدم القياس :ويف اجلديد كان يقول ،قول مالك

 .يكام ذهب إليه الكرخ ،الصحابة

ويستدلون  ،اء الراشدينك القياس يف مقابلة قوهلم اخللفوبعض أهل احلديث خيصون برت

 :وبقوله عليه السالم(، عدىن بَ دين مِ اِش اء الرَّ ة اخللفنّ وُس  ينتُس ليكم بِ عَ ) :بقوله عليه السالم

ام فظاهر احلديثني يقتىض وجوب اتباعهام وإن خالفه ؛(مرعدى أيب بكر وعُ ن بَ اقتدوا بالذين مِ )

فبقى حال  ،ولكن يرتك هذا الظاهر عند ظهور اخلالف بقيام الدليل ،غريمها من الصحابة

 .يقتضيه الظاهر عىل ما هخمالف ل من غريظهور قوهلام 

 دالئل الكرخي:

وا﴿ :وأما الكرخى فقد احتج بقوله تعاىل عتبار واإل ،[٢احلرش:] ﴾اأْلَْبَصارِ  َياُأوِل  َفاْعَترِبُ

ء   ِف  َتنَاَزْعُتمْ  َفإِنْ ﴿ :وقال تعاىل ،والرأي فيام ال نص فيه هو العمل بالقياس وهُ  ََشْ  اهلل إىَِل  َفُردُّ

ُسولِ  وقد دل عليه حديث معاذ حني قال له  ،يعنى إىل الكتاب والسنة ، [٥9النساء:] ﴾َوالرَّ

 ،اهلل فإن مل جتد يف كتاب :قال ،بكتاب اهلل :قال ؟بم تقىض) :رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
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احلمد هلل ) :فقال ،اجتهد رأيى :قال ،فإن مل جتد يف سنة رسول اهلل :قال ،بسنة رسول اهلل :قال

فهذا دليل عىل أنه ليس بعد الكتاب والسنة شىء  (الذي وفق رسول رسوله ملا يرىض به رسوله

 يعمل به سوى الرأي.

أثر الصحايب عىل جواب الكرخي عن األدلة التى تسك هبا عامة األحناف ف تقديم 

 القياس:

ألن  (؛بأهيم اقتديتم اهتديتم ،ومِ ُج النُّ كَ  ايبَح أْص ) :وال حجة لكم يف قوله عليه السالم :قال

د وق ،ال يف تقليدهم ،قتداء هبم يف اجلرى عىل طريقهم يف طلب الصواب يف األحكاماملراد اإل

دى بالنجم وإنام هيت ،لنجومأال ترى أنه شبههم با ،جتهادكانت طريقتهم العمل بالرأي واإل

وهو تأويل  ،ستدالل به عىل الطريق بام يدل عليه ال أن نفس النجم يوجب ذلكمن حيث اإل

سلوك طريقهم فإنه إنام يعنى  (؛يعدِ ن بَ اء مِ لفة اخُل نَّ ُس م بِ ليكُ عَ ) و ي(دِ عْ ن بَ وا بالذين مِ ُد اقتَ ) :قوله

فقد ظهر من الصحابة الفتوى  ،ا هو املعنىوهذ ،جتهاد فيام ال نص فيهيف اعتبار الرأي واإل

 مرتدداً  فكان فتوى الواحد منهم حمتمالً  ،والرأي قد خيطىء ،يمكن إنكارهال بالرأي ظهوراً 

وكام ال يرتك أحد  ،يرتك بقول التابعىكام ال ،جيوز ترك الرأي بمثلهوال ،بني الصواب واخلطأ

 املجتهدين يف عرص رأيه بقول جمتهد ٓاخر.

فقال  ،فأجاب ،ىل أن اخلطأ حمتمل يف فتواهم ما روى أن عمر سئل عن مسألةوالدليل ع

ولكنى مل ٓال  ،واهلل ما يدرى عمر أن هذا هو الصواب أو اخلطأ :فقال ،هذا هو الصواب :رجل

 ،فمنى ومن الشيطان وإن كان خطأً  :فيام أجاب به يف املفوضة وقال ابن مسعود  ،عن احلق

 .يف فتواهم خلطأ حمتمالً فعرفنا أنه قد كان جهة ا

ألن الرأي إذا تأيد  ؛هذا يف إمجاعهم موجود إذا صدر عن رأى ثم كان حجةً  :يقالوال

 (،اللةعىل الضَّ ي تجيمع أمّ اهلل ل إنَّ ) :قال عليه السالم ،باإلمجاع تتعني جهة الصواب فيه بالنص

 قول الواحد منهم مقدماً هبذا الطريق وإن مل يكن  أال ترى أن إمجاع أهل كل عرص جيعل حجةً 
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ولو كان قول الواحد  ،وألنه مل يظهر منهم دعاء الناس إىل أقاويلهم ،عىل الرأي يف العمل به

يدعو الناس إىل العمل ملسو هيلع هللا ىلص كام كان رسول اهلل ،عىل الرأي لدعا الناس إىل قوله منهم مقدماً 

ىل العمل بإمجاعهم فيام وإ ،وكام كانت الصحابة تدعو الناس إىل العمل بالكتاب والسنة ،بقوله

مل جيز لغريه  وألن قول الواحد منهم لو كان حجةً  ،إذ الدعاء إىل احلجة واجب ؛أمجعوا عليه

فكان ذلك شبه  ،برأيه وقد رأينا أن بعضهم خيالف بعضاً  ،خمالفته بالرأي كالكتاب والسنة

دخل عىل هذا وال ي ،عىل الرأي يكون مقدماً منهم عىل أن قول الواحد منهم ال تفاقاإل

وبعد ما ثبت اإلمجاع باتفاقهم لو  ،ينعقد اإلمجاعال اً فإن مع بقاء الواحد منهم خمالف ؛إمجاعهم

عىل ما بينا أن انقراض العرص ليس برشط لثبوت  بدا ألحدهم فخالف مل يعتد بخالفه أيضاً 

 .إلمجاع بعد انعقاده كمخالفة النصوأن خمالفة ا ،حكم اإلمجاع

 

 اف ف تقديم قول الصحايب عىل القياس:وجه مذهب األحن

أن فتوى الصحابى فيه احتامل  ،وهو األصح ،وجه ما ذهب إليه أبو سعيد الربدعى

فقد ظهر من عادهتم أن من كان عنده نص فربام روى وربام  ؛الرواية عمن ينزل عليه الوحى

السامع من صاحب  وال شك أن ما فيه احتامل ،من غري الرواية أفتى عىل موافقة النص مطلقاً 

فمن هذا الوجه تقديم قول الصحابى عىل الرأي بمنزلة  ،الوحى فهو مقدم عىل حمض الرأي

عن الرأي فرأهيم أقوى من رأى  ولئن كان قوله صادراً  ،تقديم خرب الواحد عىل القياس

وشاهدوا األحوال التى  ،يف بيان أحكام احلوادثملسو هيلع هللا ىلص ألهنم شاهدوا طريق رسول اهلل ؛غريهم

فبهذه املعانى يرتجح رأهيم عىل  ،ت فيها النصوص واملحال التى تتغري باعتبارها األحكامنزل

وعند تعارض الرأيني إذا ظهر ألحدمها نوع ترجيح وجب  ،من ذلك رأى من مل يشاهد شيئاً 

فكذلك إذا وقع التعارض بني رأى الواحد منا ورأى الواحد منهم جيب تقديم  ،األخذ بذلك

 .لزيادة قوة يف رأيه ؛يه عىل رأينارأ
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فإن عىل أصل أيب حنيفة إذا كان عند جمتهد أن من  ؛وهكذا نقول يف املجتهدين يف زماننا

جتهاد وأنه مقدم عليه يف العلم فإنه يدع رأيه لرأى من عرف خيالفه يف الرأي أعلم بطريق اإل

لمه بأنه متقدم عليه فيام لع ؛كام أن العامى يدع رأيه لرأى املفتى املجتهد ،زيادة قوة يف اجتهاده

 .واملحكم واملتشابهيفصل به بني الناسخ واملنسوخ 

رأيه لرأى من هو مقدم عليه يف يدع املجتهد يف زماننا وعىل قول أيب يوسف وحممد ال

ولكن  ،جتهادنهام يف احلال ويف معرفة طريق اإللوجود املساواة بي ؛جتهاد من أهل عرصهاإل

 ،فالتفاوت بينهام يف احلال ال خيفي ؛تهد منا واملجتهد من الصحابةيوجد فيام بني املجهذا ال

وإنام  ،وسمعوا منه ،فهم قد شاهدوا أحوال من ينزل عليه الوحى ؛ويف طريق العلم كذلك

 وليس اخلرب كاملعاينة. ،انتقل إلينا ذلك بخربهم

مل يعترب فيه و ؟عىل تأويل غريه يكون مقدماً أليس أن تأويل الصحابى للنص ال :فإن قيل 

ألن التأويل يكون بالتأمل يف وجوه اللغة  :قلنا ،فكذلك يف الفتوى بالرأي ،هذه األحوال

وال مزية هلم يف ذلك الباب عىل غريهم ممن يعرف من معانى اللسان مثل  ،ومعانى الكالم

جتهاد يف األحكام إنام يكون بالتأمل يف النصوص التى هى أصل يف أحكام فأما اإل ،ذلك

ل اخلطاب وألجله تظهر هلم املزية بمشاهدة أحوا ،وذلك خيتلف باختالف األحوال ،رشعال

 .عىل غريهم ممن مل يشاهد

ألن بناء احلكم عىل  ؛وإنام أمرنا ببناء احلكم عىل ما هو الظاهر ،هذه أمور باطنة :يقالوال

يف قابلة ال إشكال فأما عند امل ،ولكن يف موضع يتعذر اعتبارمها مجيعاً  ،الظاهر مستقيم عندنا

ويف األخذ بقول الصحابى ظاهر )يتقدم عىل جمرد اعتبار ال أن اعتبار الظاهر والباطن مجيعاً 

( هذا مع ما هلم من الفضيلة بصحبة رسول فقطويف العمل بالرأي اعتبار الظاهر  ،اعتبارمها

وتقديمهم يف  ،ههلم باخلريية بعدملسو هيلع هللا ىلص وشهادة رسول اهلل ،منه والتفقه يف الدين سامعاً ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ما  ذهباً  حدكم مثل أحد  نفق أَ و أَ لَ ) :وقال .احلديث (خري الناس قرين) :ذلك عىل من بعدهم بقوله
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فيكون  ،يوفق غريهم ملثلهأهنم يوفقون إلصابة الرأي ما ال فعرفنا (أحدهم ول نصيفه دَّ أدرك مُ 

 .رأهيم أبعد عن احتامل اخلطأ من رأى من بعدهم

  

 ة التى تسك هبا الكرخى:األدل عنجوابنا 

 ،عتبارديم قوهلم هبذا الطريق نوع من اإلألن تق ؛﴾وارِبُ تَ اعْ فَ ﴿ :وال حجة يف قوله تعاىل

ىل اهلل وه إِ دّ رُّ فَ ﴿ :وكذلك قوله تعاىل ،فاالعتبار يكون برتجيح أحد الدليلني بزيادة قوة فيه

ألن  ؛لرسول عليه السالمألن يف تقديم فتوى الصحابى رد احلكم إىل أمر ا ؛﴾ولُس والرَّ 

وإنام  (مديتُ م اهتَ يتُ َد تَ م اقْ هي  أَ بِ ) :قتداء بأصحابه بقولهعليه السالم قد دعا الناس إىل اإلالرسول 

بخالف قوله فعند  ألن ذلك الغري إن أظهر قوالً  ؛كان ال يدعو الواحد منهم غريه إىل قوله

دمها بأن يدعو صاحبه إىل قوله بأوىل وليس أح ،تعارض القولني منهام تتحقق املساواة بينهام

وإن مل يظهر منه قول بخالف ذلك فهو ال يدرى لعله إذا دعاه إىل قوله أظهر  ،من اآلخر

فأما بعدما ظهر القول عن واحد منهم وانقرض عرصهم  ،عليه خالفه فال يكون قوله حجةً 

واة من الوجه الذي قبل أن يظهر قول بخالفه من غريه فقد انقطع احتامل ما ثبت به املسا

وإنام ساغ لبعضهم خمالفة البعض لوجود املساواة بينهم فيام يتقوى  ،فيكون قوله حجةً  ،قررنا

 .هدة أحوال التنزيل ومعرفة أسبابهوهو مشا ،به الرأي

 

واألمثلة عىل ذلك، واجلواب عن  ،قول الصحابى حجة فيها ل مدخل فيه للقياس

 : شكالت الواردةاإل

 أصحابنا املتقدمني واملتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة فيام ال وال خالف بني

 .يهمدخل للقياس يف معرفة احلكم ف

عنه يف تقدير  فإنا أخذنا بقول عىل ريض اهلل ؛تعرف بالرأيوذلك نحو املقادير التى ال

 .املهر بعرشة دراهم
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 .ة أيامض بثالثة أيام وأكثره بعرشوأخذنا بقول أنس يف تقدير أقل احلي

 .وبقول عثامن بن أيب العاص يف تقدير أكثر النفاس بأربعني يوماً 

وهذا ألن  ؛يبقى يف البطن أكثر من سنتنيها يف أن الولد الوبقول عائشة ريض اهلل عن 

فإن  ؛وال جيوز أن حيمل قوهلم يف حكم الرشع عىل الكذب ،يظن هبم املجازفة يف القولال أحداً 

ويف محل قوهلم عىل الكذب والباطل قول  ،إنام انتقل إلينا بروايتهمطريق الدين من النصوص 

وال  ،فلم يبق إال الرأي أو السامع ممن ينزل عليه الوحى ،وذلك يبطل روايتهم ،بفسقهم

كروايته عن رسول اهلل صىل اهلل  مدخل للرأى يف هذا الباب فتعني السامع وصار فتواه مطلقاً 

 ،إلثبات احلكم به سامعه من رسول اهلل لكان ذلك حجةً  وال شك أنه لو ذكر ،عليه وسلم

 .ى به وال طريق لفتواه إال السامعفكذلك إذا أفت

 ،يف العمل به كالنص يوافقه القياس يكون حجةً إن قول الواحد منهم فيام ال :وهلذا قلنا

شة ريض يرتك القياس به حتى إن يف رشاء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن أخذنا بقول عائ

لقوهلا  اً ألن القياس ملا كان خمالف ؛وتركنا القياس ،اهلل عنها يف قصة زيد بن أرقم ريض اهلل عنه

 .السامع يف فتواها تعني جهة

 ؛إنه يوجب ذبح شاة :وكذلك أخذنا بقول ابن عباس ريض اهلل عنهام يف النذر بذبح الولد

نا بقول ابن مسعود ريض اهلل عنه يف وأخذ ،فتتعني فيه جهة السامع ،ألنه قول خيالف القياس

إطالق وهو  ،ألنه قول بخالف القياس ؛تقدير اجلعل لراد اآلبق من مسرية سفر بأربعني درمهاً 

 .فتتعني جهة السامع ،يعرف بالقياسالفتوى منه فيام ال

فإنه اليظن املجازفة يف القول باملجتهد يف كل  ؛هذا املعنى يوجد يف قول التابعى :فإن قيل

لسامع لفتواه عند تتعني جهة اومع ذلك ال ،وال جيوز محل كالمه عىل الكذب قصداً  ،رصع

 . ال يكون حجة فيام يعرف بالقياسكام ،يستدرك بالقياسفيام ال يكون حجةً اإلطالق حتى ال
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قد بينا أن قول الصحابى يكون أبعد عن احتامل الغلط وقلة التأمل فيه من قول  :قلنا

فقد صحبوا من كان ينزل عليه  ؛صال قوهلم بالسامع يكون بغري واسطةثم احتامل ات ،غريه

وتلك  ،واحتامل اتصال قول من بعدهم بالسامع يكون بواسطة النقل ،الوحى وسمعوا منه

 ،يثبت اتصال قوله بالسامع بوجه من الوجوهوبدوهنا ال ،يمكن إثباهتا بغري دليلالواسطة ال

هو دونه فيام ال مدخل للقياس لصحابى وبني قول من فمن هذا الوجه يقع الفرق بني قول ا

 .فيه

فإن أبا حنيفة قدر مدة البلوغ بالسن  ؛قد قلتم يف املقادير بالرأي من غري أثر فيه :فإن قيل

وقدر مدة وجوب دفع املال إىل السفيه الذي مل  ،بالرأي أو سبع عرشة سنةً  بثامنى عرشة سنةً 

وقدر أبو يوسف وحممد مدة متكن الرجل من  ،بالرأي يؤنس منه الرشد بخمس وعرشين سنةً 

وقوع ما يطهر به البئر من النزح عند  وقدر أصحابنا مجيعاً  ،بالرأي نفي الولد بأربعني يوماً 

إنه ال مدخل للرأى يف معرفة  :فهذا يتبني منه فساد قول من يقول ،أرة فيه بعرشين دلواً الف

  .إذا قاله صحابىوأنه تتعني جهة السامع يف ذلك  املقادير

دون مقدار يكون فيام يرتدد بني  املقادير التى تثبت حلق اهلل ابتداءً  ،إنام أردنا بام قلنا :قلنا

أعداد الركعات يف فإن املقادير يف احلدود والعبادات نحو ؛ لكبريالقليل والكثري والصغري وا

كذلك ما يكون بتلك ف ،يشكل عىل أحد أنه ال مدخل للرأى يف معرفة ذلكالصلوات مما ال

فأما ما استدللتم به فهو من باب الفرق بني القليل والكثري فيام حيتاج  ،الصفة مما أرشنا إليه

ثم الرتدد فيام  ،يكون بالغاً  وأن ابن عرشين سنةً  يكون بالغاً ني الفإنا نعلم أن ابن عرش سن ،إليه

ري معرفة القيمة يف املغصوب وهو نظ ،فيكون هذا استعامل الرأي يف إزالة الرتدد ،بني ذلك

يف معرفة ذلك من  فإن للرأى مدخالً  ؛والتقدير يف النفقة ،ومعرفة مهر املثل ،واملستهلك

 ِمْنُهمْ  آَنْسُتمْ  َفإِنْ ﴿ :فإن اهلل تعاىل قال ؛وكذلك حكم دفع املال إىل السفيه ،الوجه الذي قلنا

اًفا َتْأُكُلوَها َوَل ﴿ :وقال ، [٦ء:النسا] ﴾مْ َأْمَواهلَ  إَِلْيِهمْ  َفاْدَفُعوا ُرْشًدا وا َأنْ  َوبَِداًرا إِْْسَ  ﴾َيْكرَبُ

 ،وذلك مما يعرف بالرأي ،فوقعت احلاجة إىل معرفة الكبري عىل وجه يتيقن معه بنوع من الرشد
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ومن صار  ،يف هذه املدة ألنه يتوهم أن يصري جداً  ؛فقدر أبو حنيفة ذلك بخمس وعرشين سنة

فيتيقن له بصفة الكرب ويعلم إيناس الرشد منه باعتبار أنه  ،اهى يف األصليةفقد تن فرعه أصالً 

 ،إنه هذه املدة :فإنه قيل يف تفسري األشد املذكور يف سورة يوسف عليه السالم ؛بلغ أشده

فإنه يتمكن من النفي بعد الوالدة بساعة أو ساعتني ال  ؛وكذلك ما قال أبو يوسف وحممد

 ،فإنام وقع الرتدد فيام بني القليل والكثري من املدة ،نفي بعد سنة أو أكثروال يتمكن من ال ،حمالة

 فاعترب الرأي فيه بالبناء عىل أكثر مدة النفاس. 

فإن فتوى عىل وأيب سعيد  ؛فأما حكم طهارة البئر بالنزح فإنام عرفناه بآثار الصحابة

بني القليل من النزح  اخلدرى ريض اهلل عنهام يف ذلك معروفة مع أن ذلك من باب الفرق

هذا كله يف قول ظهر عن صحابى ومل يشتهر  .تهيف معرف وقد بينا أن للرأى مدخالً  ،والكثري

زلة اإلمجاع فإنه بعدما اشتهر إذا مل يظهر النكري عن أحد منهم كان ذلك بمن ؛ذلك يف أقرانه

 .وقد بينا الكالم فيه

 يعدو أقاويل الصحابة: احلق ل 

يتمكن أحد من أن لصحابة فقد بينا أن احلق اليعدو أقاويلهم حتى الفيه اوما اختلف 

يشتغل بطلب التاريخ بني أقاويلهم وكذلك ال ،عن أقاويلهم خارجاً  يقول بالرأي قوالً 

ألنه ملا ظهر اخلالف بينهم ومل  ؛كام يفعل يف اآليتني واخلربين ،للمتقدم ليجعل املتأخر ناسخاً 

الوحى فقد انقطع احتامل التوقيف فيه وبقى جمرد القول نجز املحاجة بسامع من صاحب 

ولكن طريق  ،وهلذا مل جيز نسخ أحد القياسني باآلخر ،للرأى يكون ناسخاً الرأي الو ،بالرأي

وإن  ،فإن ظهر ذلك وجب العمل بالراجح ،العمل طلب الرتجيح بزيادة قوة ألحد األقاويل

 ،ول أهيام شاء بعد أن يقع يف أكثر رأيه أنه هو الصوابمل يظهر يتخري املبتىل باحلادثة يف األخذ بق

هذا يف  وقد بينا لك ،يكون له أن يعمل بالقول اآلخر إال بدليلوبعد ما عمل بأحد القولني ال

 .باب املعارضة
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 ،ثم العمل بالرأي بعده ،هذا الذي بينا هو النهاية يف األخذ بالسنة حقيقتها وشبهتها

يستقيم العمل ال :فقالالقايض، ليه حممد بن احلسن يف أدب شار إوبذلك يتم الفقه عىل ما أ

وأصحابنا هم املتمسكون بالسنة  ،يستقيم العمل بالرأي إال باحلديثوال ،باحلديث إال بالرأي

فقد ظهر منهم من تعظيم السنة ما مل يظهر من غريهم ممن يدعى أنه  ؛والرأي يف احلقيقة

 ،وجوزوا العمل باملراسيل ،تاب بالسنة لقوة درجتهاألهنم جوزوا نسخ الك ؛صاحب احلديث

ألن فيه شبهة السامع  ؛وقدموا قول الصحابى عىل القياس ،وقدموا خرب املجهول عىل القياس

وهو املعنى الذي ظهر أثره  ،ثم بعد ذلك كله عملوا بالقياس الصحيح ،من الوجه الذي قررنا

 .بقوته

وحني مل  ،من السنن لعمل باملراسيل فقد ترك كثرياً فأما الشافعى رمحه اهلل حني مل جيوز ا

وحني مل ير تقليد الواحد من الصحابة فقد  ،يقبل رواية املجهول فقد عطل بعض السنة أيضاً 

وهو مما الجيوز أن يضاف  ،ثم جوز العمل بقياس الشبه ،جوز اإلعراض عام فيه شبهة السامع

ثم يعمل  وز العمل بالقياس أصالً فام حاله إال كحال من مل جي، إليه الوجوب بحال

حتياط عىل العمل بال دليل وترك العمل فحمله ما صار إليه من اإل ،باستصحاب احلال

 .ليلبالد

وأن بفتواهم اتضح  ،وتبني أن أصحابنا هم القدوة يف أحكام الرشع أصوهلا وفروعها

واهلل  ،ل طالبيستجمع رشائطه كلطريق للناس إال أنه بحر عميق اليسلكه كل سابح والا

 املوفق.
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 اختالف التابعى مع إمجاع الصحابة ومذاهب األئمة فيه: 

فقد روينا عن أيب  ،عىل وجه يرتك القياس بقوله يكون حجةً ال خالف أن قول التابعى ال

وال خالف أن من مل يدرك عرص  ،«نا عن التابعني زامحناهمما جاء» :حنيفة أنه كان يقول

فأما من أدرك عرص الصحابة من  ،أنه اليعتد بخالفه يف إمجاعهمالصحابة من التابعني 

د بقوله يف والشعبى ريض اهلل عنهم فإنه يعت ،والنخعى ،وسعيد بن املسيب ،التابعني كاحلسن

 يتم إمجاعهم مع خالفه.إمجاعهم عندنا حتى ال

 

 مذهب اإلمام الشافعى ودلئله: 

اليثبت إمجاع  :وعىل هذا قال أبو حنيفة ،يعتد بقوله مع إمجاعهموعىل قول الشافعى ال 

وهو ممن أدرك عرص الصحابة فال  ،ألن إبراهيم النخعى كان يكرهه ؛الصحابة يف اإلشعار

 .إمجاعهم دون قولهيثبت 

وال مشاركة للتابعى  ،أن إمجاع الصحابة حجة بطريق الكرامة هلموجه قول الشافعى 

عليه السالم  وذلك صحبة رسول اهلل ،امةمعهم يف السبب الذي استحقوا به زيادة الكر

حتجاج الذي أدرك عرصهم بمنزلتهم يف اإل وهلذا مل نجعل التابعى ؛يومشاهدة أحوال الوح

يقدح قول من مل يدرك عرص الصحابة يف ذلك اليقدح قوله يف إمجاعهم كام الفك ،بقوله

بأهيم ) :ه عليه السالمقتداء هبم وندب إىل ذلك بقولوألن صاحب الرشع أمرنا باإل ؛إمجاعهم

وإنام  ،هلم يكون مزامحاً فال ، حق التابعى وإن أدرك عرصهميوجد يفوهذا ال (اقتديتم اهتديتم

 .باملزاحمينعدم انعقاد اإلمجاع 
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 دلئل األحناف واجلواب عن دلئل الشافعي: 

الفتوى  وحجتنا يف ذلك أنه ملا أدرك عرصهم وسوغوا له اجتهاد الرأي واملزامحة معهم يف

ثم اإلمجاع ال  ،صار هو كواحد منهم فيام يبتنى عىل اجتهاد الرأي ،واحلكم بخالف رأهيم

ألنه  ؛ينعقد مع خالف التابعى الذي أدرك عرصهمفكذلك ال ،ينعقد مع خالف واحد منهم

وبيان  ،هلم اً يكون أحد من أهل العرص خمالففرشط انعقاد اإلمجاع أن ال ،من علامء ذلك العرص

وإنام  ،القضاء بعدما ظهر منه خمالفتهام يف الرأي ريض اهلل عنهام قلدا رشحياً  أن عمر وعلياً هذا 

 قلداه القضاء ليحكم برأيه.

 ،بل قلداه القضاء ليحكم بقوهلام أو بقول بعض الصحابة سوامها ،ال كذلك :فإن قيل

فإن  ،فبسنة رسول اهلل فإن مل جتد ،اقض بام يف كتاب اهلل :قد روى أن عمر كتب إىل رشيح :قلنا

هذه  :قلنا ،( يف ٓارائنا وأقاويلنافاجتهد برأيك) :معنى قوله :فإن قيل .مل جتد فاجتهد برأيك

 .فال يكون تأويالً  ،وهى تنزل منزلة النسخ ،زيادة عىل النص

ريض اهلل عنه حتاكم إىل رشيح وقىض عليه بخالف رأيه يف شهادة الولد  وقد صح أن علياً 

 .قلده القضاء يف خالفتهثم  ،لوالده

 وابن عباس ريض اهلل عنهام رجع إىل قول مرسوق يف النذر بذبح الولد فأوجب عليه شاةً 

 .من اإلبل بعدما كان يوجب عليه مائةً 

من  وعمر ريض اهلل عنه أمر كعب بن سور أن حيكم برأيه بني الزوجني فجعل هلا ليلةً 

 .وكان ذلك خالف رأى عمر أربع ليال

تذاكرنا مع ابن عباس وأيب هريرة عدة مرات عدة احلامل  :سلمة بن عبد الرمحنقال أبو 

فقال  ،تعتد بوضع احلمل :وقلت ،تعتد بأبعد األجلني :فقال ابن عباس ،املتويف عنها زوجها

 .أنا مع ابن أخي :أبو هريرة
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 ،ألصحاب عبد اهلل بن مسعود وعن مرسوق أن ابن عباس ريض اهلل عنهام صنع طعاماً 

يردوا عليه إال  فام منعهم من أن ،جرت املسائل وكان ابن عباس خيطىء يف بعض فتاويهف

 .كوهنم عىل طعامه

 .ا منىسلوا عنها سعيد بن جبري فهو أعلم هب :وسئل ابن عمر عن مسألة فقال

فظهر أهنم  ،سلوا عنها موالنا احلسن :وكان أنس بن مالك إذا سئل عن مسألة فقال

أال ترى أن إمجاع  ،وال معترب بالصحبة يف هذا الباب ،ملن أدرك عرصهم سوغوا اجتهاد الرأي

عراب الذين مل وأنه قد كان يف الصحابة األ ،أهل كل عرص حجة وإن انعدمت الصحبة هلم

 ،يعترب قوهلم يف اإلمجاع مع وجود الصحبةفكان ال ،جتهاد يف األحكاميكونوا من أهل اإل

ويعتد  ،عىل كونه من علامء العرص وممن جيتهد يف األحكامفعرفنا أن هذا احلكم إنام يبتنى 

  .بقوله

 [اإلمام الشافعي اب اإللزامي عىلاجلو]

اء الراشدين فوق فإن درجة اخللف ؛ثم الصحابة فيام بينهم كانوا متفاضلني يف الدرجة

 ،قوهلم حجة يثبت بدونومل يدل ذلك عىل أن اإلمجاع الذي هو  ،درجة غريهم يف الفضيلة

اء الراشدين لسائر الصحابة قتداء باخللفقتداء بالصحابة فقد أمر باإلكام أمر رسول اهلل باإلو

قتداء بأيب بكر وعمر وأمر باال (،ياء من بعدوسنة اخللف ينتُس ليكم بِ عَ ) :بقوله عليه السالم

اعهم عىل أن إمج يدل   ثم هذا ال (،اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر) :بقوله عليه السالم

 .مع خالف سائر الصحابة قاطعةً  يكون حجةً 

 

 

* * * 
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 والتابعين ةالصحاب تقليدمسألة 
 

 تقليدالصحايب : املبحث األّول* 

فعن أيب حنيفة  حابة ومل ينقل عن غريه خالف ذلكفإن جاء حديث واحد من الص

أقلد مجيع  ويف رواية قال: ني،املفتمن القضاة و كانوامنهم من  أقلد ففي رواية قال: :روايات

 وأباهريرة وسمرة بن جندب  رىض اهلل عنهم. أنس بن مالك :منهم الصحابة إال ثالثةً 

 ، خر عمره، وكان يستفتي علقمةٓاأنس ريض اهلل عنه فإنه بلغني أنه اختلط عقله يف  أما

فإنه مل يكن  ؛أبوهريرة رىض اهلل عنه ، وأماعلقمة ستفتيي من أقلد فكيف علقمة أقلد ال وإنام

وكان اليعرف الناسخ من  ،اليتأمل يف املعنى، ييرو ، بل كان من الرواة فياممن أهل الفتوى

 عمره. خرٓايف  عن الفتوى ريض اهلل عنه رم  ر عليه عُ وألجل ذلك حج   ؛املنسوخ

أنه كان  والذي بلغه هو ،ائنفقد بلغه عنه أمرش ؛وأماسمرة بن جندب رىض اهلل عنه

هم يف فتواهم قلدنفلم ، مروكان يتدلك يف احلامم باخل، اخلمر سوى يتوسع يف األرشبة املسكرة

أقلد مجيع  ويف رواية قال: .فإنه كان يأخذ روايتهمملسو هيلع هللا ىلص روي عن رسول اهلل يف ما هلذا. وأما

 (١)يف املذهب. وهوالظاهر ،أستجيزخالفهم الصحابة وال

 

                                                           

 .٨/9املحيط الربهاين،  (١)



112 ما ل يستغني عنه املحدث والفقيه 
 

 الثاين: مسألة تقليد التابعي املبحث* 

املخالف ممن مل  وخالفهم واحد من التابعني إن كان ،وإذا أمجعت الصحابة عىل حكم

ـ بخالف إمجاع الصحابة ـ اليعتربخالفه، حتى لوقىض القايض بقوله  ،يدرك عهدالصحابة

 يحكرش ،له غواوسو   وزامحهم يف الفتوى الصحابة ، وإن كان ممن أدرك عهدكان باطالً 

 ؛اإلمجاع مع خمالفته الينعقد (ـه١03والشعبي ) ،(ـه9٥)املتوىف والنخعي ،(ـه7٨)املتوىف

ألن إبراهيم  ؛يف األسعار اليثبت إمجاع الصحابة: (ـه١٥0وهلذا قال أبوحنيفة )املتوىف 

وإن كان  .وهو ممن أدرك عرصالصحابة، فاليثبت اإلمجاع بدون قوله ، النخعي كان يكرهه

فإنه ، لكن فيها إمجاع التابعني ،قول واحد من الصحابة وال، إمجاع الصحابة يهاحادثة ليس ف

وكذلك إمجاع كل  دون إمجاع الصحابة. بإمجاعهم إال أن إمجاع التابعني يف كونه حجةً  يقىض

وإن كانت حادثة فيها اختالف بني  .ولكنه دون األول يف كونه حجةً  ،قرن بعد ذلك حجة

أقرب من الصواب  ويقيض بام هو ،جتهاديف ذلك إذا كان من أهل اإل القايضالتابعني جيتهد 

ذكرنا يف  عىل نحو ما ،باخرتاع قول ثالث عندنا أن خيالفهم مجعياً له  وليس، وأشبه باحلق

 ؛م فيه يشء فعن أيب حنيفة روايتانوإن جاء عن بعض التابعني ومل ينقل عن غريه ، الصحابة

فاق بني أصحابنا، أيب ات يهفوكان  ،إمجاع من بعدهم مل جيدوافإن  ،أقلدهم ال قال: يف رواية

 فإن احلق اليعدوهم. ؛ م برأيهواليسع أن خيالفه ،وحممد يأخذ بقوهلم ،وأيب يوسف، حنيفة

حتى يروى أنه قال: أحفظ عرشين  ،كان صاحب حديث ـ(ه١٨٢)املتوىف  فإن أبايوسف

)املتوىف  حب فقه ومعنى، وحممدوكان صا ظنك بالناسخ؟ ألف حديث من املنسوخ، فام

و هلذا قل رجوعه يف املسائل،  ؛اً فقه ومعنى، وكان صاحب قرحيٍة أيضكان صاحب  (ـه١٨9

كان  (7٦7ه=١٥0) وأبوحنيفة ،يضاً أباحلديث  ةيف اللغة واإلعراب، وله معرف وكان مقدماً 

وهو إنامحتل الرواية ملن  ،يف هذا كله إال أنه قليت روايته ملذهب تفرد به يف باب احلديث مقدماً 

 حيفظ من حني يسمع إىل أن يروى.
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 [إذا اختلف األئمة الثالثة]

 قال عبداهلل بن املبارك: يؤخذ بقول أيب حنيفة رمحه اهلل ال ،وإن اختلفوا فيام بينهم 

و  ،اجتمع اثنان منهم عىل يشء إذا بعضهم قالوا: ، واملتأخرون من مشاخينا اختلفوا، حمالة

وأبويوسف وحممديف  وإن كان أبوحنيفة يف جانب ،بوحنيفة يؤخذ بقول أيب حنيفةفيهام أ

جتهاد يستفتي غريه أهل اإل جتهاد جيتهد، وإن مل يكن منفإن كان القايض من أهل اإل، جانب

جتهاد يعمل قالوا: إذاكان القايض من أهل اإل ، وبعضهمبمنزلة الفاين ،يأخذ بقول املفتي و

،، الواحدويأخذ بقول  ،برأيه وإن  ،سواء كان يف املثنى أبوحنيفة أو مل يكن ويرتك قول املثنىى

 .واليرتك مذهبه ،جتهاد يأخذ قول أيب حنيفةوإن مل يكن من أهل اإل ، كان أبوحنيفة أعىل رتبةً 

 .إن شاء أخذ بقول أيب حنيفة وإن شاء أخذ بقوهلام ،قال: املفتي باخليار : ويف فتاوى اخلالصة

اء، الفتوى فيهاعىل إن املسائل التي تتعلق بالقض ،وعزاه لشمس األئمة احللواين :ويف القنية

 ألنه حصل له علم بالتجربة.؛ قول أيب يوسف

 ، وجد عن املتأخرين يقيض بهو، عن أيب حنيفة وأصحابه لروايةا ويف املحيط: ولومل جيد

ملتأخرين جيتهد فيه برأيه مل جيد عن ا ولو ،من ذلك اً اختلف املتأخرون فيه خيتار واحد وول

شمس األئمة الرسخيس أن اإلمجاع  وذكر ويشاورأهل الفقه فيه، ،إذاكان يعرف وجوه الفقه

ورأيه  ،فأفتى، قاٍض استفتى يف حادثة : ويف الفتاوى العتابية .الالحق يرفع اخلالف السابق

رأيه وقىض برأي  فإنه يعمل برأي نفسه إن كان من أهل الرأي، فإن ترك بخالف رأي املفتي،

 جمتهدًا فيه. يفة رمحه اهلل ينفذ ملصادفته فصالً أيب حن وعند ، املفتي مل جيزعندمها، كاميف التحرير
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 الفصل الرابع

 

 و الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصمسألة اإلفتاء و اجتهاد النبي 
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 و الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصاجتهاد النبي مسألة اإلفتاء و

 ملسو هيلع هللا ىلصزمن الرسول  اجتهاد الصحابة يف املبحث األول:

 املحيط:ففيه خالف بني العلامء، قال يف ملسو هيلع هللا ىلص الصحايب يف زمن رسول اهلل اجتهاداعلم أن 

 أقوال: عىل ثالثة جيب أن يعلم أن العلامء اختلفوا يف هذا

كان ملسو هيلع هللا ىلص ومنهم من قال: من كان يبعد عن رسول اهلل ، كان له أن جيتهد ما : منهم من قال

 اد.جتهومن يقرب منه مل يكن له اإل ،جتهادله اإل

 .مطلقاً  جتهادكان له اإل: ومنهم من قال

 .النبي بنفسه النفيس صىل اهلل عليه وسلم اجتهاد

يرجع فيه  :ومنهم من قال بل كان ينتظر الوحي، ؟هل كان جيتهدملسو هيلع هللا ىلص أنه اً أيضواختلفوا 

 ،جتهاد إىل أن ينقطع طمعه عن الوحية من قبله، ومنهم من قال: كان اليعمل باإلإىل رشيع

 فإذا نزل الوحي بخالفه يصري ،له اجتهد كان ذلك رشيعةً  فإذا، فحينئذ كان جيتهد ،فإذ انقطع

وكان يستأنف  ،جتهادينقيض ماقىض باإل، ونسخ السنة بالكتاب جائز عندنا، وكان الناسخاً 

 انتهى كالم املحيط. القضاء يف املستقبل.

 املفتون يف عصرالنبوة *

ثالثة من ملسو هيلع هللا ىلص الذين كانوا يفتون يف زمن النبي ترمجة يف «واللغات األسامء هتذيب» ويف

جتهاد فيام باإل متعبداً ملسو هيلع هللا ىلص كونه يف و يف رشح األخسيكتي: واختلف .وعثامن  عمر :املهاجرين
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يف ملسو هيلع هللا ىلص ظ النبيحجتهاد األشعرية وأكثر املعتزلة كون اإل فأنكرت ، مل يوح إليه من األحكام

عمل يف أحكام الرشع بالوحي والرأي كان له ال وقال عامة أهل األصول: ، األحكام الرشعية

 .مجيعاً 

أهل  والشافعي وعامة ،وهومذهب مالك ،من أصحابنا  منقول عن أيب يوسف وهو

ها وحي، فإن بانتظارالوحي يف حادثة ليس في متعبداً ملسو هيلع هللا ىلص نه كانإ :وقال أكثر أصحابنا، احلديث

بثالثة مقدرة املدة  :ثم قيل .جتهادعىل اإلذن يف اإل كان ذلك داللةً  نتظارمل ينزل الوحي بعداإل

ملسو هيلع هللا ىلص ثم اجتهاده .وذلك خيتلف باختالف احلوادث ،مقدرة بخوف فوت الفرض وقيل: ،أيام

لكنه الحيتمل القرار عىل  ،حيتمل اخلطأ أصحابنا أكثر وعند، العلامء أكثر حيتمل اخلطأ عند ال

م اليقني كالنص يف عل فيوجب ،دل أنه كان هوالصواب عىل ذلكاخلطإ، فإذا أقره اهلل تعاىلى 

 ؛، بخالف اجتهاد غريه من األئمة حيث جيوز خمالفته ملجتهد ٓاخروكفراً  كون خمالفته حراماً 

ان يف حق األمة، فاليتعني الصواب يف حق والقرار عليه جائز إخلطجتهاد األن احتامل اإل

ل الحتام ؛جتهادباإل اآلخر فيجوز لكل واحد خمالفة ،وإن كان احلق اليعدوهم ،واحد

 غريه. الصواب يف اجتهاده واحتامل اخلطاء يف اجتهاد

القذف يف القلب من  وهو ،دون غريه نظري اإلهلامملسو هيلع هللا ىلص جتهاد يف أنه قطعي من النبيثم اإل

حتى مل  ،وسلم صىل اهلل عليه قاطعة يف حق النبي فإنه حجة ؛يف نص واستدالل بحجة غرينظر

وإهلام  ، تعاىلى وعصمته عن القرارعىل اخلطإللتيقن أنه من عند اهلل ؛جيز ألحد خمالفته بوجه

 واهلل وىل التوفيق. ،كالم التحقيق . انتهىى غريه ليس بحجة أصالً 
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 .املبحث الرابع: اإلفتاء

 عىل النارأجرؤكم عىل أجرؤكم) كره بعضهم اإلفتاء لقوله صىل اهلل عليه وسلم: وقد

 خري هذا: فقال يستفتونه، كانوا اً ن ناسإ  :الفاري سلامن وعن .مرسالً  الدارمي رواه (الفتوى

وعرشين من أصحاب الرسول  قال: أدركت مائةً  ليىلى  أيب ابن عبدالرمحن وعن .يل ورش لكم

لو أن أخاه كفاه  ود   منهم من أحد يسئل عن حديث أو فتوى إال فام ،صىل اهلل عليه وسلم

  ذلك.

 لَ  ُكنُتمْ  إِن رِ كْ الذ   َأْهَل  والُ ئَ اْس فَ ﴿ :تعاىلى  لقوله له؛ أهالً  كان ملن اليكره أنه والصحيح

هريرة ريض اهلل عنه عن  أيب وعن .السؤال عن باإلجابة أمراً  هذا وكان. [7]األنبياء: ﴾َتْعَلُمونَ 

وقال  .دوأبوداو أمحد رواه .(فتاهأ الذي عىل إثمه فإنام ثبت غري بفتيا أفتى   من) قال:ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

ويعرف ، ويعلم من أين قالوا ،أن يعرف أقاويل العلامء يفتى إالحد أن والينبغي أل يف امللتقط:

ا هم قد اتفقوا عليهه الذين ينتحل مذهبفإن سئل عن مسألة يعلم أن علامء ، معامالت الناس

جائز وهذا الجيوز، واليكون قوله عىل سبيل احلكاية، وإن كانت  افال بأس بأن يقول: هذ

 عىل قول فالن، ويف قول فالن الجيوز، هذا جائز أن يقول:بالبأس فمسألة قداختلفوا فيها 

افية بن وعفيجيب بقول بعضهم مامل يعرف حجته. وعن أيب يوسف  وزفر  ،وليس له اخليار

 .تي بقولنا مامل يعلم من أين قلنايزيد أهنم قالوا: الحيل ألحد أن يف

ألن أباحنيفة أوتى  ختالف إىل أيب حنيفة؟ فقال:لعصام بن يوسف: إنك تكثر اإل قيل 

 مل نفهم. يسعنا أن نفتي بقوله ما، والمل ندركه فأدرك بفهمه ما ،من الفهم مامل نؤت

ال: إذا كان صوابه أكثر من أنه سئل متى حيل للرجل أن يفتى؟ ق وعن حممد بن احلسن

 .خطائه
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ن أسكاف البلخي سئل عن عامل يف بلدة ليس هناك أعلم منه، هل يسعه وعن أيب بكر اإل 

جتهاد ؟ قال: كيف يكون من أهل اإل: جتهاد اليسعه، قيلاليفتي؟ قال: إن كان من أهل اإل

 .ملسائل ويناظر أقرانه إذا خالفوهأن يعرف وجوه ا

قال: من سئل منكم عن علم وهو عنده فليقل به، وإن مل  وعن ابن مسعود ريض اهلل عنه 

 أعلم.ل ملا اليعلم: الفإن من العلم أن يقو ؛اهلل أعلم : يكن عنده فليقل

 ،(إن اهلل خلق اىدم عىل صورته): وسئل شداد بن حكيم عن قوله صىل اهلل عليه وسلم

:  ؛نفرس. قال أبوالليث: هبذا أمراهلل تعاىلى وال نؤمن: فقال اِسُخونَ ﴿لقوله تعاىلى  اْلِعْلمِ  ِف  َوالرَّ

 [7]ٓال عمران: ﴾بِهِ  آَمنَّا َيُقوُلونَ 

 . ملجنون ، مايسئلونه بكل الناس يفتي الذي إن: عنهام هللا ريض مسعود ابن وعن 

 .مفتون لكل فتنة الفاجر العامل :الثوري وعن

للمجيب أن جييب  حيل للسائل أن يسأل عنها والال إن من املسائل ما :شربمة ابن وعن 

 ِحيَ  َعنَْها َتْسَأُلوا َوإِنْ  َتُسْؤُكمْ  َلُكمْ  ُتْبَد  إِنْ  َأْشَياءَ  َعنْ  َتْسَأُلوا ل﴿ :تعاىلى  قوله من اقتبس وكأنه ،عنها

ُل   [١0١املائدة:] ﴾ َلُكمْ  ُتْبَد  اْلُقْرآنُ  ُينَزَّ

 .تسألوا عاميكونوال ، وعن الشعبي قال: سلوا عام كان

رشيد  وعنده اثنان يتناظران يف الكالم، فقال له الوحكي أن أبايوسف دخل عىل هارون 

أخوض فيام ال يعنيني، فقال له اخلليفة: أحسنت، : أنا الفقال أبويوسف ،هارون: احكم بينهام

أن أبا يوسف أخذ مائة ألف درهم برتك  :وأمر أن يكتب يف الدواوين ،وأمرله بامئة ألف درهم

 اليعنيه. ما

 فقال يف ست وثالثني منها: ،سئل عن أربعني مسئلةً  أن مالكاً  احلاجب ابن وذكر 

  .الأدرى

مما مل  أستح مِل  ستحي؟ قال: وت أال: فقيل هبا، لنا علم ال: الفق ،مسألة عن الشعبي وسئل

 علم لنا. : الواحني قال  تستحي منه املالئكة
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  .«أدري ال»هلل عنهام: ُجن ة العامل وعن ابن مسعود  ريض ا

 ؛ائت سعيد بن جبري رىض اهلل عنه : فقال ، وسئل ابن عمر ريض اهلل عنهام عن فريضة 

 . منيفإنه أعلم بالفرائض 

يأنف. ر عنده أنه أخطأ أن يرجع عنه، اليستحى والينبغي للمفتي إذا ظه: ويف امللتقط

  .من أين يصيب من غري فهمخري فهم  خيطي الرجل عنن وعن أيب حنيفة: أل

 رته.ثوقيل: من قلت فكرته كثرت ع

قلنا،  جيوز للمفتي أن يفتي بمسألة حتى يعلم من أينما ذكر يف رشائط املفتي: إنه ال ثم

عن الكتب  هل حيتاج يف زماننا إىلى هذا أم يكفيه احلفظ؟ فقال بعضهم: يكتفي باحلفظ نقالً 

بد  ال: هذا خيتلف باختالف احلفاظ، وقيل : وقيل ، احلفظ اليكفي : املصححة. وقال بعضهم

 وجدفأما ي :(370ويف أصول الفقه أليب بكر الرازي )املتوىف  ، يف كل زمانمن ذلك الرشط 

يف كتاب معروف به قد تداولته النسخ، جيوز ملن نظر فيه أن يقول: قال  ن كالم رجل ومذهبهم

ونحوها من  ،وموطأ مالك ،فالن كذا، وإن مل يسمع من أحد، نحو كتب حممد بن احلسن

الوصف بمنزلة اخلرب املتواتر ألن وجودها عىل هذا  ؛الكتب املصنفة يف أصناف العلوم

  .مثله إىل إسنادٍ حيتاج ستفاضة، الواإل

وإذا أجاب املفتي  ، يقدم الرشيف عىل الضعيف، والاملفتى من جاء أوالً وينبغي أن يقدم 

ونحو ذلك، وقيل: يف املسائل الدينية التي أمجع  ،أن يكتب عقيب جوابه: واهلل أعلم ينبغي

إذا سئل عن واهلل املوفق أو باهلل العصمة وأمثاله، و: عليها أهل السنة واجلامعة، أن يكتب

يف جواهبا، يفصل يف جواهبا،  يفصل من جنس ما مسألة ينبغي أن يمعن النظر فيها، فإن كانت

ال  سمعت أبا حنيفة يقول: لو :وعن أيب يوسف، فإنه يكون خمطئاً  ؛جييب عىل اإلطالقوال

 علينا. والوزر ،هلم هنأيكون امل ،أفتيت أحداً  اخلوف من اهلل عزوجل ما

* * * 
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علم الجرح والتعديل في العصر النبوي وفيما جرى بين 

 بعض الصحابة البارزين رضى اهلل عنهم
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 علم الجرح والتعديل في العصر النبوي
 وفيما جرى بين بعض الصحابة البارزين رضى الله عنهم

 

نة  وجل  قد عةاملصدران األصيالن للرشيإن الكتاب والس  اء، وإن اهلل عز  د بحفظ عو الغر 

ا﴿كتابه قائاًل:  ْلنَا َنْحنُ  إِنَّ ْكرَ  َنزَّ ا الذ  افُِظونَ  َلهُ  َوإِنَّ شك أني ِمن حفظ اهلل  وال، [١9]احلجر:﴾حَلَ

ة له، قال اهلل:ملسو هيلع هللا ىلص لكتابه: حفظ سن ِة نبي ه تعاىلى  ]القيامة:  ﴾َبَياَنهُ  َعَلْينَا إِنَّ ﴿ املبي نة للكتاب، املفرس 

 ،ان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمورة األحاديث النبوية عىل لسوكان هذا البيان ىف ص ،[١9

، منها: حفظ الطرق التي هبا وصل إلينا الكتاب والسن ة، اً وحفظ الكتاب والسن ة يستلزم أمور

 .من السائد الكاسدو ، بنقلها، وتدوينها، والنظر ىف رواهتا ليعرف الدخيل من األصيل

ة الكبار من األ ة هبىذا الواجب، وبذلوا جهودهم ومساعيهم ىف خدمة وهلذا قام األئم  م 

الح رمحه اهلل ىف مقدمته: ل من  -أى شعبة -نيهإالكتاب والسن ة، كام قال احلافظ ابن الصي أو 

لك وُعنِى  به ى لذى جال -الكالم فيهموإال  ف ،تصد  م  ثابت  عن  اً جرح -أى ىف الر  وتعدياًل متقد 

 الخ…لصحابة والتابعني فمن بعدهمثم  عن كثرٍي من املسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

الح ) ىف  م( رمحه اهلل إىل بداية هذا العلم الرشيف ونشأته٦٤3ت وأشار احلافظ ابن الص 

اح ، ومل يفصله وال ذكر أمثلة له ،العهد الن بوى إشارةً  مة»كام مل يعتن به رش   وظل .اً أيض «املقد 

ال ماذكره الشيخ عبدالفتاح أبوغدة يف إ ماللّٰه املتأخرة، العصور حتى به غريمعني مهمالً  األمر

مع أن أمثلة اجلرح والتعديل  عدد األصابعهنا قليلة الجتاوز أ، عىل تعليقه عىل الرفع والتكميل

جال والتاريخ، وإن مل ترد فيها  ىف القرنني األوليني كثرية ري والر  منترشة ىف كتب احلديث والس 

ذا الشأن   من املتأخرين.األلفاظ املصطلحة بني علامء هى
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 : أمثلة اجلرح والتعديل من كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ولاملبحث األ

ذا الباب، ُدون قصد  -صىل اهلل عليه وسلم- وإليك نامذج من كالم رسول اهلل يف هى

 اإلستيعاب:

 فلام   -صىل اهلل عليه وسلم -أن رجالً استأذن عىل الن بي  -ريض اهلل عنها - : عن عائشة١

 .احلديث…«بئس أخو العشرية، وبئس إبن العشرية»رٓاه قال: 

قد أظهر اإلسالم،  وهذا الرجل هو عيينة بن حصن، ومل يكن أسلم حينئذ، وإن كان

أن يبني  حاله ليعرفه الناس واليغرت به من مل يعرف حاله، وهذا كان منه ىف  -ملسو هيلع هللا ىلص -فأراد النبى 

 فيه.  -ملسو هيلع هللا ىلص -بعده، وصدق قوله  ثم ارتد -وسلمصىل اهلل عليه  - حياة النبي

 -صىل اهلل عليه وسلم -قالت: سأل أناس رسول اهلل  -رىض اهلل عنها  -: وعن عائشة ٢

ان، فقال هلم رسول اهلل  .«ليسوا بيشٴ» : -صىل اهلل عليه وسل م - عن الكه 

ة اجلرح والتعديل،  مستعمل ،ىف اجلرح والتضعيفوهذا اللفظ رصيح  يف اصطالح أئم 

 خيفى عىل من يطالع كتب اجلرح والتعديل.ال كام

هل بعد ذلك  سأله حذيفة -ملسو هيلع هللا ىلص أن النبى - رىض اهلل عنه -: وجاء ىف حديث حذيفة 3

ن  نع» الرش  من خري؟ قال: قوم  »دخنه؟ قال:  وما  - القائل حذيفة - :قلت ،«م، وفيه د خ 

يييستن ون بغ د  ُدون بغري ه   .احلديث …«ت عرُف منهم وُتنكِر   ،ري ُسن تى، وهي 

ستكون أمراء، فتعِرفون »قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص - أن  رسول اهلل - رىض اهلل عنها -وعن ُام  سلمة 

 .«وتنكرون

اح ىف معنى قوله:  ع، أي تعِرفون بعض أعامله املوافق للرش «تعرفون وتنكرون»قال الرش 

 .وتنكرون بعضها املخالف للرشع

ذا الشأن ة هى ذا الل فظ مستعمل  عند ائم  جاشائ ،وهى ل، ومعناه عندهم: أن ه ع  يف كتب الر 

ةً  ًة باألحاديث املنكرة، فأحاديثه حتتاج إىل الت حقيق  يأتى مر  باألحاديث املعروفة، ومر 

 والعرض عىل أحاديث الثقات املعروفني. ،والتدقيق
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ة )م ( يف تعليقاته عىل ١٤١7تنبيه: األخريان من األمثلة أفادنا هبام الشيخ عبدالفتاح أبوغد 

 .فجزاه اهلل عن العلم وأهله خرياً ، «الرفع والتكميل ىف اجلرح والتعديل»

بذة – رىض اهلل عنه -: عن املعرور قال: لقيت أباذر ٤ وعليه حل ة، وعىل غالمه حلة،  بالر 

ه، فقال ىل النبي  عن ذلك، فقال: إن ى ساببت رجالً  فسألُته ُته بأم   صىل اهلل وعليه وسلم -فعري 

ه؟ إن ك امروٴ فيك جاهلي ة، إخوانكم خولكم، جعلهم اهلل حتت  تهأعري ياأباذر!» :- بأم 

 أيديكم، فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مم ا يأكل، وليلبسه مم ا يلبس، والتكل فوهم ما

 .«فإن كل فتموهم فأعينوهم ،يغلبهم

الم:  يف  -  عنهرىض اهلل - جرح  عىل أيب ذر   «مروٴ  فيك جاهلي ةإن ك ا»فقوله عليه الس 

 أخالقه.

أن  أبا عمر بن حفص طل قها البت ة وهو  - رىض اهلل عنها - : عن فاطمة بنت قيس٥

: أن -ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول أي - له ذكرُت  حللُت  فلام  ، غائب، فأرسل إليها وكيله بشعري فسخطته

ا أبواجلهم فاليض»: -ملسو هيلع هللا ىلص - معاوية بن أيب سفيان وأبا اجلهم خطبانى، فقال رسول اهلل ع أم 

ا معاوية فصعلوك ذا  .احلديث …«المال له، انكحى أسامة بن زيد ،عصاه عن عاتقه، وأم  وهى

 جرح  موافق  للواقع.

- قال: كنت ألعب مع الصبيان، فجاء رسول اهلل - رىض اهلل عنهام - : عن ابن عباس٦

، «وادع ىل معاويةاذهب »قال: فجاء، فحطأنى حطأة، وقال:  ، فتواريُت خلف باٍب،-ملسو هيلع هللا ىلص 

ال: فجئت، فقلت: ، ق«اذهب فادع ىل معاوية»فقلت: هويأكل، قال: ثم قال ىل: قال: فجئت، 

 .«الأشبع اهلل بطنه»هو يأكل، فقال: 

 -أن  امرأة قالت: يارسول اهلل! إن  ىل جارًة  - رىض اهلل عنها -: عن أسامء بنت أيب بكر 7

ةً  بع ،- تعنى رض  ط ه كالبس املتشب ع ب»زوجى؟ قال:  ت هلا بام مل ُيعطِ هل عىل  جناح  إن تش  اممل ُيع 

 .«ثوب ى ُزورٍ 
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، «مرى أبا بكر يصىل  بالن اس»قال هلا:  -ملسو هيلع هللا ىلص - أن  الن بي - رىض اهلل عنها -: عن عائشة ٨

، فعاد قي ، قال شعب ،قالت: إن ه رجل  أسيف، متىى يقوم مقام ك ر  ة: فقال ىف الثالثة أو فعادت 

 .«مروا أبابكر إن كن صواحب يوسف،«الرابعة: 

 .جلملة التشبيه ىف الكيدقال الرشاح: املراد هبىذه ا

ذه أمثلة من اجلرح ىف كالم النبي ا التعديل فهو أيض ، -ملسو هيلع هللا ىلص - هى وإليك أمثلة  ،كثري اً وأم 

 منه:

مم ن طلعت عليه الشمس  بكر خري   إن ابا«ىف أيب بكر:  -ملسو هيلع هللا ىلص - : قال رسول اهلل9

 .»أوغربت

 احلق جعل اهلل إن  «: -ملسو هيلع هللا ىلص - قال: قال رسول اهلل - اهلل عنه رىض - : عن أيب هريرة١0

 .»وقلبه عمر لسان عيل

ل رسول اهلل رىض اهلل  - عمر بن اخلطاب - صىل اهلل عيله وسلم - ىف هذا احلديث عد 

 .عنه

 عثامن إن  «:  -ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل رسول قال …قال: - رىض اهلل عنه - : عن ابن أيب أوىف١١

 .»حيي رجل  

 ألن  احلياء شعبة من اإليامن، وهو يمنع من األفعال القبيحة. ؛عديل  ت اً هذا أيض

جتك أنى ضني ماتر أو«لفاطمة:  -ملسو هيلع هللا ىلص - : قال النبي١٢  هم وأكثر ،سلامً  أمتى أقدم زو 

 ».حلامً  وأعظمهم ،علامً 

ذا تعديل عىل    .-ملسو هيلع هللا ىلص - من رسول اهلل - رىض اهلل عنه - هى

 نعم» فقال: -ملسو هيلع هللا ىلص - دعانى رسول اهلل قال: - رىض اهلل عنهام - : عن ابن عباس١3

تني السالم عليه جربئيل ىل ودعا ، «أنت القرٓان ترمجان  . مر 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص - من رسول اهلل - رىض اهلل عنهام - هذا تعديل ابن عباس
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خلليق باإلمارة،  وإن ه باإلمارة، خلليق إنه»يف أسامة بن زيد:  -ملسو هيلع هللا ىلص - : وقال رسول اهلل١٤

 .«وإن ه خلليق باإلمارة

 .-ملسو هيلع هللا ىلص - من رسول اهلل - رىض اهلل عنه - ا تعديل  ُاسامة بن زيدهذ

 أبوبكر، الرجل نعم» : -ملسو هيلع هللا ىلص - قال: قال رسول اهلل - رىض اهلل عنه - : عن أيب هريرة١٥

اح، بنا بوعبيدةأ الرجل نعم عمر، الرجل نعم  الرجل نعم حضري، بن أسيد الرجل نعم اجلر 

س، بن قيس بن ثابت  .«اجلموح بن عمرو بن معاذ الرجل نعم جبل، بن معاذ الرجل نعم شام 

ر   خري   ما»: -ملسو هيلع هللا ىلص - قالت: قال رسول اهلل - رىض اهلل عنها - : عن عائشة١٦  بني عام 

ين  .«أيرسمها اختار إال   أمر 

ر  يستأذن عىل النبي - رىض اهلل عنه - : عن عيل١7  إئذنوا»، فقال: -ملسو هيلع هللا ىلص - قال: جاء عام 

ي   اً مرحب له،  .«باملطيي  ببالط 

 ما»: -ملسو هيلع هللا ىلص - قال: سمعت رسول اهلل - رىض اهلل عنهام - : عن عبداهلل بن عمرو١٨

ى ابن  هأيب ذر شب من أوىفى  وال أصدق هلجةٍ  ذى من الغرباء أقل ت الو اخلرضاء أظل ت عيسى

 .«مريم

تى أرحم»: -ملسو هيلع هللا ىلص - قال: قال رسول اهلل - رىض اهلل عنه - : عن أنس بن مالك١9  أم 

تى ان، وأعلمهم باحلالل و بكر، وأبو بأم  هم ىف أمر اهلل عمر، وأصدقهم حياًء عثامن بن عف  أشد 

ة أمني،  احلرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقروٴهم أيب بن كعب، ولكل  أم 

ذه اح وأمني هى ة أبوعبيدة بن اجلر    .«األم 

ا أراد مل   -ملسو هيلع هللا ىلص - : عن أناس من أهل محص من أصحاب معاذ بن جبل، أن رسول اهلل٢0

: قال اهلل، بكتاب أقىض: قال «قضاء؟ لك عرض إذا تقىض كيف»أن يبعث إىل اليمن قال: 

- ىف سن ة رسول اهلل جتد مل فإن»: قال -ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل رسول فبسن ة: قال «اهلل؟ كتاب ىف جتد مل فإن»
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صدره وقال:  -ملسو هيلع هللا ىلص - قال: أجتهد رأيي وال ٓالو، فرضب رسول اهلل «؟وال ىف كتاب اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص 

 .«اهلل رسول ُيرىض ملا اهلل رسول رسول وف ق الذى هلل احلمد»

 نعم»يقول:  -ملسو هيلع هللا ىلص - قال: إن ى سمعت رسول اهلل - رىض اهلل عنه - : عن أيب بكر٢١

ار عىل وجل   عز   اهلل سل ه ، اهلل سيوف من وسيف   الوليد، بن خالد العشرية وأخو عبداهلل  الكف 

 .«املنافقني و

، أشج  عبدالقيس:  -ملسو هيلع هللا ىلص - : وقال رسول اهلل٢٢ ك خلصلتني حيب هام اهلل: في إن  »لألشج 

 .«احللم واألناة

 ىى ة أيب موسسمع قراء -ملسو هيلع هللا ىلص - : عن عبداهلل بن بريدة عن أبيه: أن رسول اهلل٢3

 .«لقد أوتى هذا من مزامري ٓال داود»األشعرى  فقال: 

ذه نبذة من كالم رسول اهلل اء املزيد فليطالع وتعدياًل، ومن ش اً ىف الرجال جرح -ملسو هيلع هللا ىلص - هى

 كتب احلديث والسري وغريمها. 

 .أمثلة اجلرح والتعديل يف كالم الّصحابة رضى اهلل عنهم :املبحث الثاين

ا الصحابة لوهم، وكالمهم ىف  اً فهم أيض - رىض اهلل عنهم - أم  جرحوا الناس وعد 

كر بعض األمثلة الرجال منترش ىف كتب التاريخ والسري والرجال واحلديث، ونكتفي هنا عىل ذ

يم:  من كالمهم، وهو غرف  من البحر أو رشف  من الد 

أن هند بنت عتبة قالت: يارسول اهلل! إن  أبا سفيان  - ريض اهلل عنها - ( عن عائشة١)

أى رسول  - رجل شحيح، ومل يعطنى مايكفينى وولدى إال  ماأخذت منه وهواليعلم، فقال

 .«لدكوو يكفيك ما خذى»: -ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

وجِة زوجهاوهذا  وأِذن هلا أن تأخذ من مال  -ملسو هيلع هللا ىلص - قبله رسول اهلل ، وقدجرُح الز 

 زوجها.
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ىف فاطمة بنت قيس: النرتك كتاب اهلل وسن ة نبي نا لقول  - رىض اهلل عنه - ( وقال عمر٢)

 امرأة، الندرى لعل ها حفظت أونسيت.

فقالت:  -ملسو هيلع هللا ىلص - بيي : جاء ت إمرأة رفاعة القرظى  الن- رىض اهلل عنها - عن عائشةو( 3)

برِي، إن ام معه مثل ُهدبة  جت عبدالرمحىن بن الزي كنت عند رفاعة، فطل قنى فأبت  طالقى، فتزو 

 .وهذا جرح الزوجة زوجها، احلديث …الث وب

: - رىض اهلل عنه - ىف حاطب بن أيب بلتعة - رىض اهلل عنه - ( وقال عمر بن اخلطاب٤)

ليس أ»: -ملسو هيلع هللا ىلص أى رسول اهلل - ، فدعنى ألرضب عنقه، فقالننيمؤإن ه قدخان اهلل ورسوله وامل

فقد وجبت لكم  ماشئتم، اعملوا: فقال بدر أهل عىل اط لع اهلل لعل  »: فقال ، «من أهل بدر

 أعلم. ورسوله أهلل: وقال عمر، عينا فدمعت ،«اجلن ة أو: فقد غفرُت لكم

ذا احلديث جرح عمر حاطب خان اهلل ورسوله  إنه قدبقوله:  - رىض اهلل عنهام - اً ىف هى

له رسول اهللؤوامل  .«ليس من أهل بدر؟ أ»حيث قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص - منني، وعد 

دعنى يارسول اهلل، : ىف عبداهلل بن أيب رئيس املنافقني - رىض اهلل عنه - ( وقال عمر٥)

ذا املنافق  .أرضب عنق هى

 .رح  عىل عقيدة، وهو موافق للواقعوهذا ج

ب ببكاء ( عن هشام بن عروة، عن أب٦) يه قال: ذكر عند عائشة قول ابن عمر: املي ت يعذ 

ت عىل رسول اهلل أهله  -ملسو هيلع هللا ىلص - عليه، فقالت: رحم اهلل أباعبدالرمحىن، سمع فلم حيفظ، إن ام مر 

م»جنازة هيودى، وهم يبكون عليه، فقال:  ب وإن ه ،يبكون إهن   .«ليُعذي

 جنازةً  تبع من»يقول:  -ملسو هيلع هللا ىلص - ( قيل البن عمر: إن أباهريرة يقول: سمعت رسول اهلل7)

قت فسأهلا، عائشة، إيل فبعث أبوهريرة، علينا أكثر: عمر ابن فقال ،«األجر من قرياط   فله  فصد 

 كثرية. يط قرار ىف فرطنا لقد: عمر ابن فقال أباهريرة،
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 - ىف هذا احلديث جرح ابن عمر أباهريرة ويف رواية: قالت عائشة: صدق أبوهريرة.

لته عائشة - رىض اهلل عنهم  بتصديقه. - رىض اهلل عنها - وعد 

 !: ياأمرياملوٴمنني- رىض اهلل عنهم - ( وقال عب اس عند عمر ىف عىل بن أيب طالب٨)

 اخلائن. ،الغادر ،اآلثم ،اقض بينى وبني هذا الكاذب

ذا مل يقبل، وهكذا اليقبل كل جرح خمالٍف للواقع  ؛وهذا اجلرح ليس بموافق للواقع فلهى

 ٍق له.غريمواف

حابة،   :وإليك بعض أمثلة التعديل ىف كالمهمهذه بعض أمثلة اجلرح ىف كالم الص 

زينب  بنت جحش عن أمر عائشة قالت: يارسول اهلل،  -ملسو هيلع هللا ىلص - ( ومل ا سأل رسول اهلل9)

 .اً و برصى، واهلل ما أعلم إال  خري أمحى سمعى

 .ديل  منها لعائشة رىض اهلل عنهاموهذا تع

قط   اً ا ُسِئلت عنها: مارأيت عليها أمرىف عائشة مل   - رىض اهلل عنها - ( وقالت بريرة١0)

اجن فتأ كله. ، تنام عن عجني أهلها، فتأتى الد  ن   أغِمُصه أكثر من أهنا جارية  حديثة الس 

 تعديلها. اً وهذا أيض

فإن ه كان  ؛حسان عند عائشة، فقالت: التسب ه ( عن هشام عن أبيه قال: ذهبت أسب  ١١)

 .- اهلل عليه وسلمصىل - عن رسول اهلل ينافح

لته عائشة رىض اهلل عنها. - رىض اهلل عنه - يف هذا احلديث جرح عروة حسان    وعد 

ان بن ثابت  - رىض اهلل عنها - ( عن مرسوق قال: دخلنا عىل عائشة١٢) وعندها حس 

 ينشدها بأبيات له، وقال:

ن  بريبة رثىى من    حصان  رزان  مات ز   حلوم الغوافلوُتصبح غ 

فقلُت هلا: مل تأذنني له أن يدخل  :قال مرسوق، لكن ك لست كذلك :فقالت له عائشة

؟ فقالت: وأى  عذاٍب ﴾والذى توىلّٰ كربه منهم له عذاب  عظيم﴿: عاىلى عليك وقد قال اهلل ت

ى؟ قالت له  .-ملسو هيلع هللا ىلص - إنه كان ينافح، أو هياجى عن رسول اهلل : أشد  من العمى
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بقوهلا:  - رىض اهلل عنه - حسان – رىض اهلل عنها - رحت عائشةيف هذا احلديث ج

 .الخ …عدلته بقوهلا: إنه كان ينافحلكنك لست كذلك، ثم 

صىل اهلل  - حينام إستشاره رسول اهلل - رىض اهلل عنهام - ( وقال ُاسامة ىف عائشة١3)

 .اً العظيم: أهلك، والنعلم إال  خري بعد البهتان - عيله وسلم

قال: إن عمر كان أعلمنا باهلل، وأقرأنا  - رىض اهلل عنه - عبداهلل بن مسعود( عن ١٤)

 لكتاب اهلل، وأفقهنا ىف دين اهلل. 

 .ا من قبيل تعديل املعارص ملعارصههذ

ىف القوم عند عمر إذجاء رجل نحيف قليل،  اً ( عن زيد بن وهب قال: كنت جالس١٥)

، كنيف  ملئى ، كنيف ملئى علامً ن يف  ملئى علامً فجعل عمر ينظر إليه ويتهل ل وجهه، ثم قال: كُ 

 .، فاذا هو ابن مسعودعلامً 

: أنا أقول فيه مثل الذى قالوا أو - رىض اهلل عنهام - ( وقال عىل ىف ابن مسعود١٦)

م حرامه، فقيه ىف الدين، عامل  بالسن ة.   أفضل، قرأ القرٓان فأحل  حالله وحر 

 ،ه إال  هولى يل أهل الكوفة: إنى واهلل الذى ال إإ - رىض اهلل عنه - ( وكتب عمر١7)

 عىل نفسى فخذوا منه. ٓاثرتكم به

ذا كل ه توثيق ابن مسعود وتعديله. - رىض اهلل عنهام - وكالم عمر وعىل   هى

فإن احلى  التوٴمن عليه  ؛فليستن  بمن قدمات اً عن ابن مسعود قال: من كان مستن   (١٨)

د ها قلوبكان - ىل اهلل عيله وسلمص - الفتنة، أولئك أصحاب حمم  ة، أبر  ، اً وا أفضل هذه األم 

، اختارهم اهلل لصحبة نبي ه، وإل قامة دينه، فاعرفوا هلم فضلهم، ، وأقل ها تكل فاً وأعمقها علامً 

كوا  بعوا عىل ٓاثارهم، ومتس  هموات  م كانوا عىل اهلدى  ؛بام استطعتم من أخالقهم وِسري  فاهن 

 املستقيم. رواه رزين.
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بالناس فقال: من أراد أن يسأل عن القرٓان فليأت  - رىض اهلل عنه - ( وخطب عمر١9)

أيب بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن احلالل واحلرام فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل 

 . الخ…عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت

إن ه كي س و : أما -رىض اهلل عنهم  - ى األشعري( قال عمر ألنس ىف أيب موس٢0)

اه.  التسمعها إي 

 اً جرح - رىض اهلل عنهم - وبعض مشاهري الصحابة -ملسو هيلع هللا ىلص - ذه نبذة من كالم النبيه

لك التنبيه عىل هذا اً ألن ه باب واسع  جد   ؛، ومل نبحث عن التابعنيوتعديالً  ، وإن ام أردنا بذى

 اجلانب املهم  ال ذى مل يعتن به أحد حق  اعتنائه ىف القديم واحلديث.

 

 أردنا إيراده ف هذه العجالةوهذا آخر ما 

  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملي
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